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O Analista de Tecnologia da In-
formação, Wallison Fabiano de Ara-
újo, da DAC - Divisão de Atendimen-
to e Consultoria, estará, no período
de 22 a 26 de novembro, participan-
do do Curso Oracle DataBase 11g:
Workshop Administration I.

O curso será oferecido pela Casa
de Software em suas dependências,
no horário de 12h30 às 18h30.

A participação de Wallison nes-
se treinamento tem o objetivo de
capacitá-lo tecnicamente para aten-
der às necessidades específicas de
gerenciamento de banco de dados
Oracle, que é adotado  pela Universi-
dade nas suas aplicações cliente/ser-
vidor e Web.

ATI PARTICIPA DE REUNIÃO DE GESTORES DE TIC DAS IFES
A Andifes realizou nos últimos dias

16 e 17, no Rio de Janeiro, o II Encon-
tro da Plenária do Colégio de Gestores
de Tecnologia de Informação e Comu-
nicação das IFES.  O encontro teve lu-
gar na UNIRIO, na Urca, e contou com
uma programação extensa em que in-
cluiu principalmente:

- Apresentação e discussão dos tra-
balhos dos GTs;

- GT-SIG (Sistema de Informações
Gerenciais)  e GT-Colaboração;

- GT-Estrutura Organizacional e GT-
Editais;

-  GT-PDTI  (P lano Di re tor  de
Tecnologia da Informação);

- GT-Política de Segurança da Informação
e GT-Política de Uso de Recursos de TI;

- Ambientes Virtuais de Aprendiza-
gem;

- Certificação única na Escola Su-
perior de Redes;

- Apresentação do MEC sobre o SIG.
Foram quase 40 participantes e, entre

eles, o Diretor do CECOM, Carlos Alfeu
Furtado da Fonseca, representando a ATI.

O próximo encontro dos Gestores de
Tecnologia de Informação e Comunica-
ção das IFES está marcado para abril
de 2011, em Florianópolis/SC.

CECOM REALIZA PREGÃO ELETRÔNICO

FUNCIONÁRIO DA DAC PARTICIPA
DE TREINAMENTO ORACLE

L
e
lé

Lelé

Eliz, Antônio Carlos e Márcia Lemos

Wallison de Araújo

O CECOM realizou, na manhã desta
quinta-feira, dia 18, pregão eletrônico
para aquisição de equipamentos e
software para ampliação das Centrais
Telefônicas da UFMG.

Participaram da sessão de abertura:
El izeba Henr ique Január io ,  como
pregoeira;  com apoio de Márcia Regi-
na Lemos, Vice-Diretora do CECOM, e
Antônio Carlos Soares, da DRC - Divi-
são de Redes de Comunicação.

O resultado foi bom para a institui-
ção uma vez que a licitação resultou em
preços bem abaixo dos estimados.

FESTA DE NATAL DO
CECOM

A Festa de Natal do
CECOM está marcada para o
dia 16 de dezembro/2010.

Os preparativos se encon-
tram em andamento e, na pró-
xima semana, será passada a
lista de adesão dos participan-
tes.

Sugestões para a festa po-
dem ser enviadas para a Reda-
ção de O Sistemático.
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HÁ 20 ANOS...

SOCIAIS
ANIVERSÁRIOS: “O Sistemático” envia os parabéns para Fernando Frota Machado de Morais, hoje, dia 18; e Luiz Eugênio de

Almeida Oliveira (Leão), no dia 20. Os parabéns para os ex-ceconianos: Maria Cristina Lima Borges, no dia 18; Ana Paula Lobato
Ribeiro, Solange Guimarães e Renato Mintz, no dia 19; Vinícius de Souza Santos,  no dia 21; José Monteiro da Mata (DCC), Igor
Campos Leal e Caio Henrique Galli dos Santos, no dia 22; Vinícius Henrique Aguilar Silva Teixeira, no dia 23; Alex Alves de Souza
e Nei Renato Koetz. no dia 24; Paulo César de Oliveira e José Lopes de Siqueira Neto, no dia 25.

CEGONHA À VISTA: Ronaldo vai ser papai! Todos já devem estar sabendo da boa nova de que Júnia e RonaldoAraújo Costa
estão à espera de um bebê. O Sistemático, em nome de todos, envia as felicitações!

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

- Navegue pelos mapas NAVTEQ. Digite
Cep, cidade, rua e faça seu trajeto. Mostra
também o tráfego. Veja em http://
www.navteq.com/.

- Visite o endereço http://www .
smartertravel.com/photo-galleries/editori-
al/worlds-scariest-airports.html?id=32 e
conheça os 10 aeroportos mais assustado-
res do mundo. Você está à procura de uma
experiência em seu próximo vôo? Verifique
se o seu itinerário inclui um destes aeropor-
tos com decolagens e pousos desafiado-
res. Aperte o cinto de segurança e se prepa-
re para um passeio cheio de adrenalina. Veja
as fotos.

- O Google Hotpot é mecanismo de re-
comendação de locais para você. Procuran-
do um restaurante ou algum tipo de comi-

DICAS DE SITES INTERESSANTES

da? Procurando alguma farmácia? As bus-
cas no Google são personalizadas, relevan-
tes e confiáveis. Para usar a consulta tem
que ser usuário do gmail.com. Saiba mais
em http://www.google.com/help/places/
index.html.

- O projeto “II Semana da Consciência
Negra - Histórias não contadas” só foi
possível com apoio incondicional e ori-
entação da Professora do Curso de Ges-
tão de Políticas Públicas da Universida-
de de São Paulo, Dra. Ursula Dias Peres .
Vá até o endereço http://semanada
consciencianegrauspleste.blogspot.
com/.

- Dica do Eugênio Pacelli, da DAC: No
site download de vídeos, você aprende a
baixar qualquer vídeo do YouTube. Em
caso de dúvida, na hora de salvar o vídeo,
selecione o formato mp4. Aproveite e dê

uma olhada no material do Telecurso 2000,
que tem no Youtube.com. Tem muita coi-
sa de matemática. Saiba mais em http://
download-de-videos.com/.

- O Portal Tela Brasil é o desdobra-
mento e a inclusão dos projetos Cine Tela
Brasil e Oficinas Itinerantes de Vídeo Tela
Brasil na era digital.Essa nova parceria
também viabilizou a construção do Portal
Tela Brasil, que vai ao ar para oferecer
formação e informação sobre o universo
audiovisual, de maneira totalmente virtu-
al, para jovens e adultos. Seja com as sa-
las de cinema itinerante, com as salas das
oficinas ou com as salas virtuais do Por-
tal, o projeto Tela Brasil viaja cada vez
mais longe para ficar mais perto de quem
quer conhecer o cinema. Não deixe de vi-
sitar o endereço http://www . telabr.
com.br/.

Pega o usurpador
Na última semana, a campanha da Dilma

estava tão animada que criou uma estação
de rádio. Jingles tocavam. Admiradores da-
vam depoimentos. Petistas cobravam a pre-
sença dos eleitores. No fim, chamaram a
candidata. Triunfante, ela alfinetou: “Já hou-
ve época na nossa história onde a econo-
mia ia bem e o povo ia mal”.

Ops! A moça tropeçou no onde. O
dissílabo é o campeão de erros em con-

DICAS DE PORTUGUÊS

Colaboração de Aleixina Maria Lopes Andalécio: “O Jornal Estado de Minas do dia 31/10/2010, a coluna Dicas de
Português, da Dad Squarisi, trouxe uma dica sobre um erro que eu já vi muita gente cometer. Por isso aí vai ela.”

cursos e vestibulares. Por quê? Nem Deus
sabe com segurança. A única certeza é
esta: o atrevido virou usurpador. Toma o
lugar dos demais pronomes relativos.
Sem cerimônia, expulsa o que, o qual, o
cujo e tantos outros que lhe derem pas-
sagem

Que tal devolver a César o que é de
César? Basta empregar o onde na indica-
ção de lugar físico: A cidade onde moro
tem 2,5 milhões de habitantes. A cadei-

ra onde se senta é confortável. A rua por
onde passou está com asfalto novo. Mi-
nha terra tem palmeiras onde canta o
sabiá. (Viu? Cidade, cadeira, rua e pal-
meiras são lugares físicos.)

Se o lugar não é físico, o onde não
tem vez. É o caso da frase em questão. Na
nossa história é lugar, mas não físico.
Vem, em que: Já houve época na nossa
história em que a economia ia bem e o
povo ia mal. Melhor, não?

O Sistemático Ano XIV, no 44, de 16/11/1990, publicou notícias sobre Vestibular 1991, palestras no CECOM, seleção do
CECOM, Supletivo Geral, leitura de provas de Concurso da PUC, seleção da Escola de 1o Grau do Centro Pedagógico, paradas do
Sistema A10, entre outras. A notícia que se destacou:

II SINFES

Foi realizado de 05 a 09 de novembro, em

Olinda-PE, o II SINFES - Sistemas de Informa-

ção em Instituições de Ensino Superior, que reu-

niu todas as 52 instituições federais.

Pela UFMG, participaram Eduardo Henrique

Lima, Diretor Geral do CECOM, e o prof. Lair

Aguillar Rennó, Pró-Reitor de Administração.

O encontro teve grande repercussão sendo aber-

to, inclusive, pelo Ministro da Educação, Carlos

Chiarelli, e pelo Sendor Marco Maciel.

Foram realizadas palestras e debates sobre o está-

gio de informatização das instituições presentes. O

CECOM apresentou sua realidade atual e perspecti-

vas de evoluções futuras. Ao final, os representantes

do MEC, presentes ao SINFES, destacaram o nível

dos trabalhos do encontro, elogiando principalmente

o direcionamento apontado pela informatização admi-

nistrativa encaminhada pela UFMG-CECOM.
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MEMÓRIA FOTOGRÁFICA DO CECOM
No início do mês de novembro, a sala ocupada pelas telefonistas do CECOM sofreu uma ampliação. Essa mudança se deu graças ao

Frota, diretor da Divisão de Redes de Comunicação, e vizinho da sala das telefonistas, que cedeu parte de um módulo da sala ocupada
por ele. As fotos são de autoria de Ana Carolina Borges.

No momento das fotos somente Selma e Diva se encontravam na sala

As telefonistas Selma e Diva, faltando Cristina e Aeda, que
ficou com o módulo ampliado da sala (“O puxadinho”)


