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Os reitores das Instituições Federais
de Ensino Superior (Ifes) consideram ex-
tremamente positivas as medidas assina-
das na última segunda-feira, 19, pelo pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse o
reitor da UFMG, Clélio Campolina, após
reunião do Conselho Pleno da Associa-
ção Nacional dos Dirigentes de Institui-
ções Federais de Ensino Superior
(Andifes) na manhã da terça-feira, 20, em
Brasília.

Os três decretos e uma medida provi-
sória publicados no Diário Oficial da
União no dia 20, conferem maior autono-
mia às universidades federais. As medi-

das foram anunciadas em reunião do pre-
sidente Lula com 59 dirigentes das Ifes,
acompanhado de quatro ministros - da
Educação, da Ciência e Tecnologia, da
Saúde e do Planejamento. “A reunião, ini-
cialmente aberta para a imprensa, durou
aproximadamente duas horas”, conta o
reitor da UFMG.

Segundo Campolina, a Medida Provi-
sória 495 moderniza as licitações e esta-
belece as condições de relação das uni-
versidades com suas fundações de apoio
para os programas de desenvolvimento
institucional. “Esta MP ainda depende de
um decreto que a regulamente”, diz.

O decreto 7.232 define que as univer-
sidades terão autonomia de contratações
para repor aposentadorias ou pedidos de
exonerações, de forma automática, inde-
pendentemente de autorização do Minis-
tério. O segundo decreto (7.233) dá mais
autonomia para a gestão financeira e or-
çamentária das universidades, “que inclu-
sive poderão transferir recursos de um
ano para o ano seguinte, o que era proibi-
do”, diz Campolina. O terceiro decreto
(7.234) normaliza o Plano Nacional de As-
sistência Estudantil (Pnaes).  ...

(Fonte: http://www.ufmg.br/online/
arquivos/016186.shtml - 20/07/2010)

Até as 10h do dia 22 de julho já foram
fechadas no Diário de Classe Eletrônico
4.965 turmas do total de 6.384 ofertadas no
1o semestre de 2010 para os cursos de gra-
duação. Este número corresponde a quase
78% das turmas e aumenta a cada minuto,
mostrando a grande utilização e aceitação
do sistema desenvolvido pelo CECOM.

É esperado que no encerramento do se-
mestre sejam pelo menos 85% de turmas

DIÁRIO DE CLASSE DA  GRADUAÇÃO SE APROXIMA DOS PERCENTUAIS
DO SEMESTRE PASSADO
fechadas pelo sistema, superando assim a
utilização do semestre anterior que foi de
aproximadamente 79%.

Até o momento, o DRCA - Depto. de
Registro e Controle Acadêmico - não con-
firmou a data final de encerramento do
lançamento de notas no Diário Eletrôni-
co.

Neste semestre, o aplicativo está sendo
executado em um novo cluster de servido-

res formado por 4 máquinas. Graças a essa
nova infraestrutura de cluster, o Sistema
Diário alcançou maior desempenho e dis-
ponibilidade, atendendo de forma mais ade-
quada a comunidade universitária.

A equipe envolvida no desenvolvimen-
to e manutenção do sistema é formada por
Diogo Freitas Duarte Magalhães, Pedro
Henrique Begalli Rezende e Thiago Tadeu
Rodrigues Moreira.

REITORES CONSIDERAM POSITIVAS MEDIDAS
 ASSINADAS PELO PRESIDENTE LULA
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DICAS DE SITES INTERESSANTES

HÁ 20 ANOS...
O Sistemático Ano XVI, no 27, de 19/

07/1990, publicou notícias sobre
NSP2000, endereços no TVA, resultado
do Concurso do IEDHRU, recordes da
rede, paradas do Sistema A10, entre ou-
tras. A notícia que se destacou foi:

FUNCIONÁRIOS DA
UFMG PODEM
SOLICITAR BOLSA
PARA CURSO DE
GRADUAÇÃO ATÉ 6 DE
AGOSTO

O programa Bolsa Ensino Superior está
recebendo inscrições de servidores efeti-
vos da UFMG interessados em ajuda finan-
ceira para concluir o ensino superior.

As inscrições podem ser feitas na pági-
na da Pró-Reitoria de Recursos Humanos
(ProRH) até as 16h do dia 6 de agosto. Para
concorrer, os interessados devem estar de-
vidamente matriculados em alguma institui-
ção privada de ensino superior.

Para o segundo semestre de 2010, serão
sorteados 50 servidores para ocuparem as
vagas remanescentes das edições anterio-
res do programa. O sorteio de seleção acon-
tece no dia 13 de agosto, na sala 102 do
Departamento de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos (Unidade Administrativa
III). Os servidores serão chamados respei-
tando-se a ordem desse sorteio, de acordo
com o surgimento de vagas.

Os selecionados receberão uma bolsa
mensal no valor de R$ 120. Para ler o edital
do programa, o endereço é: http://
www.ufmg.br/prorh/EditalSup2010-
2sem.pdf.

Mais informações na assessoria técni-
ca da ProRH, pelo telefone (31) 3409-4527.

(Com Pró-reitoria de Recursos Humanos)
(Fonte: http://www.ufmg.br/online/ar-

quivos/016036.shtml - 21/07/2010)

Adyrus, o caçador de sites, enviou as
seguintes dicas:

- A terceira edição da Conferência Inter-
nacional contra o Trabalho Infantil : “ Re-
des e Inovação para a Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil”, conduzi-
do pela Fundação Telefônica com o apoio
da OIT - IPEC ea UNICEF, e patrocínio do
PREAL (Programa de Promoção Reforma
Educacional na América Latina ) e patroci-
nado pelo prefeito de Bogotá, tem como
objectivo global de envolver os cidadãos
contra o trabalho infantil. Pela primeira vez,
a reunião terá uma dupla data: virtual e físi-
co. A conferência virtual será realizada du-
rante os meses de setembro e outubro na
rede. E o físico será realizado em Bogotá,
Colômbia, nos dias 3 e 4 de novembro. Sai-
ba mais no endereço é http://www .
fundacion.telefonica.com/pronino/
encuentrotrabajoinfantil

- O portal Terra, juntamente com o IG,
MSN e Yahoo! organiza o primeiro debate
político online do Brasil. Foram convidados
os candidatos à Presidência da República
que somam mais de 5% das intenções de
voto, segundo pesquisa do Ibope de junho.
O debate acontece no dia 26 de julho, a par-
tir das 15h e será transmitido via internet.
Veja os endereços http://eleicoesnarede.
blog.terra.com.br/2010/07/15/como-parti-
cipar-do-debate-online-2010 e http://ultimo
segundo.ig.com.br/eleicoes/participe+
do+1+debate+online+ presidenciaveis+
2010/n1237720121591.html.

- Taxímetro Online, um serviço gratuíto
de realização de “estimativa” do valor a ser
pago por uma corrida de táxi. Vale ressaltar
que é apenas uma “estimativa”, pois o pre-
ço total da corrida vai ser proporcional não
somente à distância percorrida como tam-

bém ao tempo parado no trânsito. Veja em
http://www.precodotaxi.com/.

- No Google.com, clicando na opção ima-
gens e digitar “converse shoes”, vão apa-
recer várias imagens de tênis. São tênis de
todos os tipos e cores, com desenhos
bacanas. Para o pessoal que gosta de tênis
transados, o endereço é http://www .
google.com.br/images?hl=pt-BR&source
=imghp&q=converse+shoes&btnG=
Pesquisar+imagens&gbv=2&aq=f&aqi
=&aql=&oq=&gs_rfai= .

- O site Splicd.com (http://www .
splicd.com/) permite cortar uma parte do
vídeo assistido no YouTube e postar nova-
mente para você compartilhar com sua famí-
lia, amigos e colegas.

- Pode encontrar músicas com a Midomi
e a sua própria voz. Esqueceu-se do nome
de uma música? Ouviu uma parte de uma
música na rádio? Tudo o que precisa está
no microfone do seu computador em http://
www.midomi.com/.

- O Squizo é um site onde você pode criar
seus próprios quizes e testes na web sem
precisar conhecer nada de programação. O
endereço é http://www.squizo.com.br/.

Dica de Carlos Alfeu:
- Essa dica é interessante para quem

compra via Internet ou vai a São Paulo. A
Secretaria da Fazenda de lá tem um progra-
ma interessante para estimular a solicita-
ção de notas fiscais. Ele devolve créditos
ao consumidor, em dinheiro. Esse valor
pode ser utilizado para as seguintes situa-
ções: sorteio de prêmios; transferência para
outra pessoa (até R$25,00); crédito em con-
ta corrente ou poupança (a partir de
R$25,00);  doações para entidades sociais.
Dêem uma olhada no site http://
www.nfp.fazenda.sp.gov.br/

NOVO ESTAGIÁRIO DO CECOM
O CECOM está contando com mais um estagiário em seu quadro. Trata-se de Diego

Jessé de Pinho Tomaz, aluno do curso de Matemática.
Diego Tomaz iniciou o estágio no último dia 19, lotado na Divisão de Atendimento e

Consultoria (DAC), onde está participando das atividades de atendimento aos usuários
administrativos.

MATRÍCULA ONLINE

Está ocorrendo em clima de tranquilidade a

matrícula dos calouros da UFMG iniciada no dia

16 de julho.

As unidades não conseguiram colocar dis-

poníveis todos os equipamentos necessários para

a realização da matrícula e, então, o CECOM se

viu obrigado a ceder suas máquinas.

Na semana que vem será realizada a matrí-

cula dos alunos veteranos, que será encerrada

no dia 27.

Diego Tomaz

L
e
lé



O SISTEMÁTICO

O SISTEMÁTICO - Publicação semanal do Centro de Computação da UFMG

Diretor Geral: Carlos Alfeu Furtado da Fonseca        Vice-Diretora: Márcia Regina Lemos

Editora-Responsável: Maria José Cortezzi (Reg. Prof. 2.512/MG)

http://www.cecom.ufmg.br/            e-mail: sist@cecom.ufmg.br           Fax:3409-4004

Edição 1478 - 22/07/2010 - Pág. 4

SOCIAIS
ANIVERSÁRIOS: “O Sistemático”

envia os parabéns para Haroldo Alves,
no dia 27. Os parabéns para os ex-
ceconianos: Marcus Vinicius Duarte
Teixeira, no dia 22; José Eduardo Aze-
vedo de Carvalho, no dia 23; Cidiney
José da Silva e João Paulo Rodrigues
da Costa, no dia 25; e Pedro Maia da
Costa Ribeiro, no dia 29.

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA DO CECOM

O Sistemático publica as últimas fo-
tos tiradas por Vicentina Maria Queiroz e
Rodrigo Torres no encerramento do
módulo de Língua Portuguesa do Curso
Instrumental de Línguas, organizado pelo
CECOM, com apoio da ProRH e coorde-
nação dos professores da Fale, Carla
Viana Coscarelli, Andréa Ribeiro e Lorenzo
Vitral.

O curso foi realizado no Auditório da
Copeve, na Unidade Administrativa III,
cujo espaço foi liberado para o CECOM
pela profa. Vera Lúcia Silva Resende e Re-
gina Lúcia Rezende.

O encerramento do módulo de Portu-
guês ocorreu no dia 17 de junho/2010.

Márcia Martins

Fábio Márcia Martins, Takeda e Beth Bastos

Carlos Alfeu, Jane, Regina e Wallison


