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FESTA DE NATAL DA DTI

O CECOM está colocando no ar uma
nova ferramenta antispam/antivírus. No
momento, apenas os domínios ligados ao
CECOM estão sendo migrados. A
ferramenta permite que o próprio usuário
cadastre remetentes que deseja bloquear/
liberar e, no momento, está configurada
para emitir relatórios de bloqueios a cada
duas horas, o que evita que mensagens
importantes não sejam lidas a tempo.

UFMG IMPLANTA NOVO SISTEMA ANTI-SPAM
Em relação ao sistema atual, o novo

produto (IBM/Lotus Protector) não
realiza alguns dos testes de autenticidade
do remetente e de existência do
destinatário, o que signif ica que a
possibi l idade de mensagens com
remetentes falsos deve aumentar. Em
compensação, ele implementa de forma
bem mais pesada o bloqueio de IPs que
estejam enviando mensagens classifica-

das como SPAM.
A operação deste novo serviço está a

cargo da DIS - Divisão de Infraestrutura
e Serviços do CECOM. As Mav atuais
serão progressivamente desativadas. As
solicitações para colocar na listabranca
deverão conter, exclusivamente, domínios
com contas de e-mail bem controladas e
que sejam realmente de interesse de mais
de uma área da UFMG.

UFMG RETIFICA EDITAL SOBRE ADOÇÃO
DE PROCESSOS SELETIVOS DO SISU EM 2014

totalizando 3.535 vagas. Para o segundo
semestre de 2014 serão disponibiliza-
das 2.714 vagas para Belo Horizonte.

O edital para acesso aos cursos
presenciais de graduação da UFMG em
2014 trará o detalhamento do quadro de
vagas por meio do SiSU referentes ao
primeiro e segundo semestres de 2014.

(Fonte: Cedecom - Assessoria de
Imprensa - 17/12/2013)

A UFMG publica até o final desta
semana a retificação do edital contendo
dec isão aprovada na reunião do
Conselho de Ens ino,  Pesquisa e
Extensão (CEPE) do dia 5 de dezembro,
sobre a abertura de 3.535 vagas para o
SiSU 1/2014 e 2.714 vagas para o SiSU
2/2014.

“O SiSU é ofertado no início e no
meio do ano. Para el iminar várias

chamadas e facil itar o registro dos
calouros, seguimos orientação do MEC
e decidimos pela adesão ao SiSU no
início e no meio do ano, tornando o
vestibular mais ágil e competitivo”,
destacou a pró-reitora de Graduação,
Antônia Aranha.

Para o primeiro semestre de 2014
serão disponibilizadas 3.295 vagas em
Belo Horizonte e 240 em Montes Claros,

DEFINIDO CALENDÁRIO ACADÊMICO DE 2014
Está publicado o calendário que

def ine as datas das a t iv idades
acadêmicas de 2014. O documento inclui
dias let ivos e outras atividades de
dezembro de 2013 e de janei ro e
fevereiro de 2015.

Aprovado pe lo  o  Conselho de

Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), o
calendário prevê para 3 de fevereiro o
início do primeiro semestre letivo de
2014, que se encerrará no dia 11 de
junho. Já o segundo semestre letivo vai
de 4 de agosto a 2 de dezembro.

No calendário estão previstas as datas

da rotina administrativa e acadêmica da
Universidade, assim como eventos de
grande porte, como os festivais de Verão
e de Inverno. Confira no endereço https:/
/www.ufmg.br/conheca/calendario.shtml.

(Fonte: https://www.ufmg.br/online/
arquivos/031411.shtml - 16/12/2013)

A Festa de Natal da DTI - Diretoria
de Tecnologia da Informação está
marcada  para amanhã, d ia 19 de
dezembro, a partir das 12h.

O evento será realizado com um
churrasco de confraternização entre as
equipes do CECOM e LCC, que

compõem a DTI.
A Redação de O Sistemático espera,

como todo ano, que o evento dê certo
com muito calor e um um Sol bem claro.
Ass im,  os par t ic ipantes podem
realmente ter a sua festa de Natal.

Para aqueles que não conhecem o

local, amanhã será entregue um mapa,
redesenhado pe la  Rosa,  com as
alterações na região da Barragem da
Pampulha.

BOA FESTA PARA
TODOS!
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HÁ 20 ANOS...
O Sistemático Ano XVII, no 38, de 16/12/1993, publicou notícias sobre Vestibular da

UFMG de 1994, Concurso Público da UFMG, Festa de Natal do CECOM, Manual de
Normas do DP, funcionamento da Rede A10, cronograma do DP, entre outras. A notícia
que se destacou foi:

SOCIAIS
ANIVERSÁRIOS:  “O Sistemático” envia os parabéns para Cláudio Manuel da Costa Silva,

no dia 17; Prof. Márcio Luiz Bunte de Carvalho, no dia 24; e Raimundo Natalino Chaves, no dia
25; e para os ex-ceconianos: Aleixina Maria Lopes Andalécio, Eduardo José Tostes Barbosa e
José Caetano Pinto, no dia 17; Esdras Viggiano de Souza e Dimas Afonso de Souza, no dia 22;
Grace França Versiani, no dia 23; Sueli de Jesus Ferreira, no dia 25; Luiz Diniz Ferreira e Carlos
Antônio Ribeiro, no dia 26; Romildo Monte e Matheus Moreira dos Santos, no dia 27; Cláudio
Antônio Mussi e João Múcio de Castro Alves, no dia 29; e Carlos Ferreira de Vasconcellos, no
dia 30.

ÔNIBUS INTERNO
CIRCULA COM HORÁRIO
DE FÉRIAS

Desde o dia 10 de dezembro de 2013, o
Circular Interno - Campus Pampulha, está
atendendo à comunidade universitária de acordo
com o quadro de horários de férias. O itinerário e
os horários correspondentes às linhas (linhas B
e D férias) podem ser consultados no site da
UFMG (http://www.ufmg.br/servicos/
onibus.shtml).

Dúvidas, sugestões ou reclamações poderão
ser encaminhadas à Divisão de Transportes,
através dos ramais 4601 e 4606 ou para o e-mail:
sfrota@dsg.ufmg.br.

(Fonte: Departamento de Logística de
Suprimentos e de Serviços Operacionais - DLO)

ÚLTIMA EDIÇÃO DO ANO
Esta é a última edição do ano de 2013. O Sistemático agradece a todos os seus leitores e colaboradores por mais um ano de muitas

notícias, muito trabalho, registrando em suas páginas a história de cada ceconiano e da vida do CECOM.
Deseja a todos um Feliz Natal e um Ano Novo marcado com boas novas, respeito, solidariedade, esperança, paz, consciência,

amizade, amor, prosperidade, saúde, trabalho  e muitas conquistas.

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DA UFMG RECEBE ATÉ
QUINTA INSCRIÇÕES PARA COLÔNIA DE FÉRIAS

UFMG RECEBE
MATRÍCULAS PARA
CURSOS DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS

O Centro de Extensão da Faculdade de
Letras (Cenex) da UFMG oferece cursos de
línguas estrangeiras para interessados da
comunidade acadêmica e público externo. Para
os cursos que não exigem pré-requisito
(primeiro estágio), as matrículas já estão
abertas e vão até 31 de janeiro. Para os cursos
que necessitam de pré-requisitos (a partir do
segundo estágio), as matrículas vão de 14 a
31 de janeiro. O primeiro teste de nivelamento
será realizado no dia 4 de janeiro e as inscrições
devem ser feitas até 1º de janeiro.

Os calendários 2014 de matrículas e aulas
estão disponíveis para consulta no
sitewww.letras.ufmg.br/cenex.

Informações pelo telefone (31) 3409-6002.
(Fonte: Cedecom - Assessoria de

Imprensa - 16/12/2013)

COLÉGIO TÉCNICO DA UFMG OFERECE CURSO DE AUTOCAD 3D

Até quinta-feira, dia 19 de dezembro, a Museu
de História Natural e Jardim Botânico (MHNJB)
da UFMG recebe as inscrições para a 7ª Colônia
de Férias. Oficinas, jogos didáticos e visitas a
exposições são algumas das atividades para as
crianças. O evento acontece entre os dias 27 e 31
de janeiro e faz parte do projeto Quatro Estações
- Verão no Museu.

Serão oferecidas 120 vagas, divididas entre
os turnos da manhã (8h às 12 h), da tarde (13h às
17h) ou integral. O evento é destinado às crianças
com idade entre 6 e 11 anos e tem o objetivo de
oferecer atividades recreativas e de
entretenimento, como caminhadas na mata e
brincadeiras tradicionais. O valor da taxa é R$20
por criança inscrita, com desconto de 25% para
pessoas da mesma família.

O lanche será oferecido pelo museu nos
dois turnos. Crianças inscritas em horário
integral devem providenciar o almoço, que
será pago diretamente à Cantina do Museu.
O valor é de R$8 e o telefone da cantina é (31)
3409-7639.

Para a inscrição, é necessário preencher
formulário online (http://zip.net/bnlGBD) e enviar
cópias da certidão de nascimento ou documento
de identidade da criança, documento de
identidade do responsável e comprovante de
pagamento (http://zip.net/bglG2k) para o
endereço eletrônico coordmonitor@mhnjb.
ufmg.br. Informações na Assessoria de imprensa
MHNJB, (31) 3409.7607.

(Fonte: Cedecom - Assessoria de Imprensa
- 16/12/2013)

conceitos de desenho assistido por computador
por meio do uso de ferramentas gráficas do
AutoCad 3D. Focadas nos conhecimentos
teóricos e práticos do uso desta ferramenta, as
aulas tem o objetivo de construir desenhos de
projetos em diversas áreas da arquitetura,
engenharia, design de produtos e desenho
industrial.

PROGRAMA LMO

Foi concluído pelo analista Marcos Aurélio

Nunes de Morais, da DST, o desenvolvimento

do  p rog rama  LMO,  que  f az  a  l i gação  das

leitoras óticas ao A10, via NSP2000.

O  p rog rama  fo i  desenvo l v i do  pa ra

u t i l i zação  nos  Concu rsos ,  j á  es tando

implantado em produção para os concursos

esporádicos.

Em b reve ,  a  equ ipe  da  DCP recebe rá

treinamento para utilização do novo programna.

O Colégio Técnico da UFMF (Coltec) recebe
até 6 de janeiro as inscrições para o curso de
AutoCard 3D.  Os interessados devem acessar
o site da Fundep (http://zip.net/bqlNJf) e realizar
a matrícula. São oferecidas 20 vagas, com
possibilidade de bolsa. O curso será realizado de
7 de janeiro a 6 de março.

O objetivo é qualificar o aluno quanto aos

As inscrições são abertas ao público, em
especial aos alunos das diversas áreas das
ciências exatas. As aulas ocorrerão nas
dependências do Coltec às terças e quintas-
feiras, das 19h40 às 21h40, totalizando 32 horas-
aula. O valor é de R$210.

(Fonte: Cedecom - Assessoria de Imprensa
- 12/12/2013)



O SISTEMÁTICOEdição 1594 - 18/12/2013 - Pág. 3

DICAS DE SITES INTERESSANTES

Destinado a diminuir o tráfego de navegação
na RNP e acelerar o acesso de máquinas internas
e sites externos, a UFMG conta com o serviço
de proxy HTTP, implantado em abril/2006.
Todos os meses, O Sistemático tem publicado
as estatísticas de acesso a esse serviço.

ESTATÍSTICAS DE ACESSO DO SERVIÇO PROXY HTTP

Até o dia 30 de novembro de 2013, foram
registrados 14.564 usuários diferentes
acessando o sistema desde a sua
implantação. O gráfico abaixo mostra o total
de registros mensais.

Para quem está fora da Rede UFMG (por

exemplo, acessando a Internet de casa), o
proxy permite o acesso a sites não públicos,
como os apontados pelo Portal CAPES.

A queda acentuada no uso do Proxy teve
início com a adoção do acesso direto com a
autenticação via comunidade CAFe.

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

-  Coleção completa  de A lber t
Einstein’s Online. Clique em http://www.
alberteinstein.info/. (Site em Inglês)

- Assista ao vídeo da Mercedes-
Benz France no endereço ht tp : / /
www.youtube.com/user/MercedesBenz
France/Sensations.

- Jumping Insano com estilo. Veja
em http://www .thefwa.com/fwawebtv/
W7XyB9RxT0g.

- Explore o futuro da América rural
at ravés de um doc in terat ivo que
combina curtas-metragens, dados, sons
e conteúdo gerado pela comunidade
para trazer essas histórias para a vida
onl ine.  Para o navegador  Google
Chrome,  c l ique em ht tp : / /www .
hollowdocumentary.com/.

-  Espalhando a mensagem de
combate à Aids, da mesma forma que a

AIDS se espalha. Com um vírus. Um
vírus de computador para o bem. Tudo
o que faz ele faz é enviar a mensagem
sobre a questão da AIDS no Hait i
apenas uma vez para todos os contatos
de e-mai l  em seu catá logo de
endereços. Nada mais vai acontecer no
seu computador. Consulte o endereço
http://korevirus.com/.

- Dica do Eugenio Pacelli Pereira de
Souza, da DAC: O ensino híbrido é um
modelo tão novo que seus resultados
ainda não foram completamente
provados. Nos Estados Unidos, porém,
uma escola charter de Los Angeles
(pública de administração privada)
chamou a atenção por ter conseguido
os melhores resultados da região nas
provas do governo. A Kipp Empower
Academy usa o modelo desde que foi
inaugurada, em 2010.  Saiba mais em
h t t p : / / p o r v i r . o r g / p o r p e n s a r /

tecnologia-l ibera-professor-para-
impor ta/20131106.

- Empreendedores, estejam a postos.
Entra no ar hoje o primeiro Mooc on-line
e gratuito oferecido pelo MIT com
legendas e material em português. O App
Inventor é um curso prático e orientado
por desafios, destinado a ensinar os
estudantes a desenvolver aplicativos para
celulares. Ele será ministrado pela
plataforma UnX , uma plataforma latino-
americana de Moocs, especializada em
empreendedorismo. Visite o endereço
http://porvir .org/porfazer/mit-lanca-1o-
mooc-em-portugues-para-empreende
dores/20131125.

- Dica de Diêgo Jessé de Pinho Tomáz,
da DAS: Não deixe de ler na página Olhar
Digital a notícia no endereço http://
olhardigital.uol.com.br/noticia/morador-
de-rua-aprende-a-programar-e-cria-
aplicativo/39323.
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MENSAGEM DE BOAS FESTAS DA DTI

A DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação deseja um Feliz Natal para todos e um Ano
Novo repleto de alegrias e conquistas!

Detalhes da decoração do CECOM - 2013 - 8o andar


