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SERVIÇOS DE
TELEFONIA CLARO
SÃO ATIVADOS NA UFMG

Hoje, dia 18/03, foram ativados na
UFMG os serviços de telefonia contrata-
dos por meio de pregão eletrônico da ope-
radora Claro.

O pregão foi realizado no Centro de
Computação para atendimento da nova
equipe do Reitor, órgãos administrativos,
Copeve, Hospital das Clínicas e Fump.

Neste novo contrato com a Claro foi
feita a portabilidade numérica. Assim, os
órgãos/usuários que utilizavam os servi-
ços da TIM e da Oi, continuam com os
mesmos números.

Para fazer ligações DDD originadas
desses celulares, o usuário deverá utili-
zar a operadora Embratel, código 21, ven-
cedora da licitação para esse serviço.

PROF. CLÉLIO
CAMPOLINA TOMA
POSSE EM BRASÍLIA

 O professor Clélio Campolina Diniz
toma posse nesta quinta-feira, 18, em
Brasília, como reitor da UFMG. A ceri-
mônia, marcada para 16h, será presidi-
da pe lo  min is t ro  da Educação,
Fernando Haddad.

Acompanham o novo reitor na sole-
nidade a vice-reitora Rocksane Norton
e as professoras Maria Elisa Souza e
Silva e Ana Starling, respectivamente
atual e futura chefes de gabinete.

Já a transmissão oficial de cargo do
reitor Ronaldo Pena para o reitor Clélio
Campolina será realizada na próxima se-
gunda-feira, 22, às 18h, no auditório da
Reitoria, no campus Pampulha. Duran-
te a solenidade, Campolina dará posse
à vice-reitora Rocksane Norton e apre-
sentará os novos pró-reitores e demais
integrantes da equipe de gestão.

(Fonte: http://www.ufmg.br/online/
arquivos/014870.shtml - 18/03/2010)

ATI FINALIZA INFRA-ESTRUTURA DE TI NO CAMPUS
AVANÇADO DE CULTURA DE TIRADENTES

Nesta semana, a ATI finalizou a configu-
ração de equipamentos para a conexão das
unidades do Campus Cultural em Tiradentes
à rede de dados da UFMG. No dia 15 de mar-
ço, o Prof. Paulo Fernando Seixas, o Analista
Paulo Couto Lessa, da Divisão de Redes de
Comunicação do CECOM, o técnico Sérgio
Maurício de Oliveira, do LCC, e o técnico
Tiago Fernando dos Santos, da Telealpha, vi-
sitaram aquela cidade.

Foi resolvido um problema de conexão entre
o rádio localizado na torre de TV de Tiradentes e
os outros rádios localizados nas unidades Cen-

tro de Estudos e Câmara. Solucionado este pro-
blema, ambas as unidades passaram a ter acesso
à internet e puderam ser feitos os testes com os
equipamentos de videoconferência.

No dia 16 de março foram inauguradas as
obras realizadas em Tiradentes e do auditório
de videoconferência na Biblioteca Universi-
tária do Campus Pampulha, com a presença
da  Pró-Reitora Adjunta de Graduação, Profa.
Carmela Maria Polipo Braga,em Tiradentes, e
do Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. Carlos
Alberto Pereira Tavares, e Prof. Paulo Seixas,
diretor da ATI, na Biblioteca Universitária.

Paulo Lessa em frente ao Centro de Estudos da cidade de Tiradentes

Testes com a
videoconferência,
vendo-se Edilson,
do Campus Cultu-
ral de Tiradentes,
Paulo Lessa e Sér-
gio Maurício
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De volta das férias, Adyrus, o caçador
de sites, enviou as seguintes dicas:

- Dica do Frota: Espaço do Conhecimen-
to, em Belo horizonte, ganha observatório
astronômico. Veja no endereço http://
video.globo.com/Videos/Player/Noticias/
0,,GIM1214333-7823-ESPACO+DO+
C O N H E C I M E N T O + G A N H A
+OBSERVATORIO+ASTRONOMICO,00.html .

- A grande final do Concurso Garoto e
Garota Fitness Brasil 2010 acontecerá no dia
22 de março/2010. Para mais informações de
como inscrever-se e participar, entre em con-
tato com a Agência Fitness Model: http://
www.fitnessmodels.com.br/concurso/
content/view/75/16/.

DICAS DE SITES INTERESSANTES
- Aproveite a oportunidade e procure por

MP3 e baixe. É assim que o site Captaincrawl
(http://www.captaincrawl.com/) faz. Procu-
ra MP3 em toda Web. Quanto aos direitos
autorais...

- Faça uma viagem virtual por Paris em
Gigapixels. Clique nos pontos de exclama-
ção para ter informações. Vale a pena
conferir.O endereço é http://www.paris-26-
gigapixels.com/index-en.html.

- Soundation Studio, um lugar para fazer
a música na Web. “ Se você é um amador ou
um profissional será capaz de satisfazer to-
das as suas necessidades com um potente
sequenciador de 11 efeitos em tempo real, 3
sintetizadores, uma bateria eletrônica e um

integrado Sound Shop. Nós oferecemos-lhe
uma biblioteca de introdução de mais de 400
possibilidade e você pode comprar mais
sons, em suma, um lugar onde você pode
armazenar todos os seus sons, bem como
suas próprias produções. Experimente!” O
endereço é http://www.soundation.com/
studio.

- Graças a sofisticados aparelhos de
ultrassonografia, cientistas da Universida-
de de Freiburg, na Alemanha, e do Imperial
College de Londres conseguiram imagens
inéditas do fluxo de sangue dentro do cora-
ção. Visite o endereço http://www.bbc.co.uk/
por tuguese/mul t imedia /2010/02/
100219_coracao.shtml.

HÁ 20 ANOS...
O Sistemático Ano XIV, no 10, de 22/03/1990, publicou notícias sobre versão 3.8 do Sistema Operacional MCP, Sistema de

Controle de Dependentes em fase de testes, reuniões semanais de trabalho da Diretoria Geral e do grupo de desenvolvimento,
reunião com o novo Pró-Reitor de Administração, paradas do Sistema A10, entre outras. As notícias que se destacaram foram:

Esta é sob medida para o pessoal con-
trário ao uso de notebooks em salas de aula.
Segundo matéria publicada semana passa-
da pelo “Washington Post”, universidades
americanas começam a banir as belas ma-
quininhas - pelo menos enquanto os pro-
fessores estiverem presentes.

É a tal história: a gente sabe que alunos
são seres dispersos, que só muito eventu-
almente conseguem manter atenção ao que
deveriam. Os laptops, por si, nem seriam
problema. Pelo contrário. Seu uso foi bas-
tante estimulado na última década, até mes-
mo por algumas das universidades que ago-
ra estão banindo-os.

Só que as redes wi-fi instaladas nos
campi das universidades simplesmente não
estariam ajudando os professores na sua
árdua tarefa de... ensinar.

- É como se deixássemos sobre a mesa de
cada aluno umas cinco revistas diferentes,
alguns programas de TV, algumas ofertas de

UNIVERSIDADES AMERICANAS COMEÇAM A PROIBIR O USO
DE COMPUTADORES CONECTADOS À REDE EM SALAS DE AULA

A notícia, transcrita abaixo, Universidades americanas começam a proibir o uso de computadores conectados à rede em salas
de aula, de autoria de Victor Moraes Teixeira,  foi  publicada no Globo Tecnologia de 15/03/2010. A colaboração é de Carlos Alfeu
Furtado da Fonseca.

compras e um telefone, e disséssemos “se
você quiser, sinta-se à vontade para usar isso
tudo” - disse ao jornal o professor David Cole,
da George Washington University.

De fato, a tentação é grande. Imagine ter
acesso a blogs, fotologs, YouTube, email e
até mesmo a jogos online - tudo isso, mar-
cando presença.

A situação chegou a um episódio curio-
so - quase dramático - na Universidade de
Oklahoma, onde um professor, meio enfure-
cido, encharcou um laptop com nitrogênio
liquido, derrubando-o no chão logo em se-
guida. A cena foi gravada, evidentemente, e
pode ser conferida em http://bit.ly/cravAW
. No fim, o recado:

- Não tragam laptops para a minha aula!
Foi um caso extremo, pelo menos até

agora. Mas claro que tem gente que recla-
ma. Madeline Twomey, de 20 anos, é aluna
da George Washington e resume o proble-
ma ao velho e bom conflito de gerações:

- A maioria dos professores, mesmo os
mais novos, está na faixa dos 30 anos de ida-
de. Eles não entendem o quanto os laptops
se tornaram parte da nossa vida - disse ela,
que usa computadores desde os 6 anos.

Diane Sieber, professora da Universida-
de do Colorado, acompanhou um grupo de
alunos viciados em notebooks. Descobriu
que suas notas ficaram na média da turma.
Tudo bem, mas eles acabam desviando a
atenção de outros colegas.

A discussão não terá fim. Por ora, man-
da quem pode, obedece quem tem juízo. Mas
fica aqui uma sugestão a ser discutida: a
partir de que momento deve ser proibida a
“participação” dos laptops na sala de aula?
Alguém aí tem ideia?

(Fonte: http://oglobo.globo.com/
tecnologia/mat/2010/03/15/universida-
des-americanas-comecam-proibir-uso-de-
computadores-conectados-rede-em-salas-
de-aula-916066254.asp)

DIRETOR DO CECOM REASSUME

Em reunião realizada com todos os funcionários do CECOM, na última

segunda-feira, dia 19, Eduardo Henrique Lima comunicou ter aceito continuar na

Diretoria do CECOM, a convite da Reitora, Profa. Vanessa Guimarães Pinto, e do

Pró-Reitor de Administração, Prof. Lair Aguilar Rennó.

Nas conversações com a Reitora e com o Pró-Reitor de Administração

foram traçadas, em linhas gerais, os objetivos da administração com relação à

informática e as metas a serem alcançadas nesta gestão. ...

NOVO ANALISTA

A partir de segunda-feira, dia 26, o CECOM passará a contar com

mais um analista no seu quadro de funcionários. Trata-se de Raimundo

Natalino Chaves que, atualmente, está lotado no Setor de Pessoal do

ICEx.

Raimundo ainda continuará, por algum tempo, prestando serviços

ao ICEx no período da manhã, até que seja substituído definitivamente.

Enquanto isso, trabalhará no CECOM no período da tarde.
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MEMÓRIA FOTOGRÁFICA DO CECOM
Desta vez, a memória é da ATI. No dia 09/03/2010, foi inaugurado no LCC o supercomputador da UFMG. Durante a cerimônia de

inauguração, que contou com a presença da Vice-Reitora, profa. Heloísa Starling, vários professores e técnicos se pronunciaram, como
Tales José da Silva, Domingos da Costa Rodrigues, Prof. Eduardo Tarazona, Prof. Jadson Belchior, Prof. Wagner Meira, Antônio Tadeu
Azevedo Gomes, Prof. Carlos Alberto Pereira Tavares, Prof. Márcio Bunte e Prof. Paulo Seixas. As fotos são de autoria de Rodrigo Torres.

Prof. Wagner Meira

O supercomputador

Prof. Carlos Alberto Pereira Tavares
Antônio Tadeu Azevedo Gomes

Prof. Jadson Belchior

Prof. Eduardo Tarazona

SOCIAIS
ANIVERSÁRIOS: “O Sistemático” envia os parabéns para Michele Marie Ribeiro Perpétuo, hoje, dia 18; Maximiliano Luiz

Souza Guimarães, no dia 19; Mário Magalhães Lara e Emerson Henrique Kfuri Pereira, no dia 22; e Erlon Charles Thomaz
Ferreira, no dia 25. Os parabéns para os ex-ceconianos: Rodrigo Torres Assumpção, no dia 18; Rafael Alves de Souza, no dia 19;
Maria Luciene Diniz Ferreira, Samuel de Freitas e Gladson de Oliveira, no dia 20; William Andalécio, Rômulo Vieira de Faria e
Robson Nogueira Barreto, no dia 24.


