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Neste início do mês de novembro, o
CECOM está contando com mais dois Ana-
listas de Tecnologia da Informação em seu
quadro. São eles:  Leandro da Cunha Campos
e Antônio Eustáquio Rodrigues.

Leandro da Cunha Campos tomou posse
na UFMG no dia 04/11/2011. Foi lotado no
CECOM, na Divisão de Aplicativos e Siste-
mas - DAS, e vai trabalhar com desenvolvi-
mento JAVA. Ele é graduado em Redes de
Computadores pela Faculdade Estácio de Sá,
cursou  Especialização em Engenharia de
Software pela UFMG e Desenvolvimento de
Sistemas para Web pela PUC/MG.

Antes de vir para a UFMG, Leandro Cunha
trabalhou na Junta Comercial do Estado de Mi-
nas Gerais como Analista de Sistemas.

Após passar no Concurso Público da
UFMG de 2009, o Assistente em Administra-
ção Antônio Eustáquio Rodrigues tomou pos-

VICE-DIRETORA DO CECOM PARTICIPA DE CURSO DE ÉTICA PÚBLICA
A vice-diretora do CECOM, Márcia

Regina Lemos, está participando, em
Brasília/DF, desde o último dia 08, do
Curso de Gestão e Apuração da Ética Pú-
blica, promovido pela Comissão de Ética
Pública, na Escola de Administração

Fazendária (ESAF). O curso será encerra-
do hoje, dia 10.

Esta é a oitava turma do curso, que foi
oferecido durante o ano, destinado aos in-
tegrantes das Comissões de Ética.

O Curso de Gestão e  Apuração Ética

visa capacitar os integrantes das Comis-
sões de Ética dos órgãos e entidades do
Poder Executivo Federal, contribuindo para
a divulgação e promoção da ética em seus
respectivos órgãos e entidades e na atua-
ção dos processos de apuração ética.

NOVOS ANALISTAS DE TI TOMAM POSSE NO CECOM
se no dia 08/11/2011, no cargo de Analista de
Tecnologia da Informação.

Antônio Eustáquio é lotado na Divisão de
Atendimento e Consultoria (DAC) e permane-
cerá na mesma divisão onde atua desde maio de
2001. Ele está na UFMG desde março de 1980,

quando passou em Concurso Público, e foi
lotado na Escola de Farmácia da UFMG, onde
atuou na Seção de Pessoal e Secretaria Geral.

Antônio Eustáquio é formado em Engenha-
ria Elétrica pela PUC/MG e tem Especialização
em Gestão Estratégica da Informação pela UFMG.

Na última sexta-feira, 4 de novembro de
2011, foi realizada com total sucesso a primei-
ra implantação de módulos do novo Sistema
Acadêmico da Graduação da UFMG. Das 17h
às 24h daquele dia, vários sistemas relaciona-
dos foram tirados do ar (Diário de Classe,
Consultas Acadêmicas, Sistema da Pós-Gra-
duação), para que os módulos “Estrutura
Organizacional” e “Configuração Curricular” do
novo Sistema Acadêmico fossem implantados
no ambiente de produção (operação normal) do
CECOM. Estes módulos estarão acessíveis ape-
nas para as equipes do CECOM, PROGRAD,

REALIZADA  PRIMEIRA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS
DO NOVO SISTEMA ACADÊMICO DA GRADUAÇÃO

DRCA e SODS, que realizarão as sequências de
testes e a migração de dados acadêmicos e
organizacionais necessários para a pleno funci-
onamento do sistema.

As atividades de testes e migração de
dados, assim como a implantação dos
módulos seguintes, serão realizadas ao lon-
go dos próximos meses. Neste período, além
da migração de todas as versões curriculares
e registros acadêmicos da graduação exis-
tentes no Sistema Acadêmico atual, serão
implantados os módulos “Registro Discen-
te”, “Oferta e Matrícula”, “Plano de Estu-

dos”, “Vida Acadêmica do Aluno”, “Gestão
de Vagas”, “Emissão de Documentos e Re-
gistro de Diplomas” e “Consulta a Informa-
ções Acadêmicas”. Também serão realiza-
das atividades de treinamento dos usuários
finais: Secretarias de Colegiados de Cursos
de Graduação e Seções de Ensino.

A entrada definitiva em operação do
novo Sistema Acadêmico da Graduação está
prevista para a primeira metade do 2o Se-
mestre de 2012, quando o Sistema Acadêmi-
co atual, baseado no Plenus e em funciona-
mento por 20 anos, será desativado.

A Faculdade de Odontologia agendou
para amanhã, sexta-feira, o recebimento dos
equipamentos para instalação da rede sem
fio naquela escola. Com isto, apenas a Fa-
culdade de Farmácia e o Instituto de Ciên-
cias Biológicas não enviaram pedido de

CECOM ENTREGA EQUIPAMENTOS DA REDE SEM FIO PARA ODONTO
equipamentos para a DRC - Divisão de Re-
des de Comunicação do CECOM. A Escola
de Arquitetura conta com rede própria, que
será substituida após o atendimento dos
pedidos das outras unidades. Nos próxi-
mos dias receberão equipamentos o Depto.

De Física do ICEx e a Faculdade de Educa-
ção.

Na tarde desta quinta-feira estavam ati-
vos  247 Pontos de Acesso e na terça-feira,
dia 08, 2.114 usuários diferentes se autenti-
caram na rede.

Leandro Campos
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Antônio Eustáquio
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DICAS DE SITES INTERESSANTES

A Auxiliar em Administração Ana Paula
Fonseca de Almeida, da Divisão de Apoio
Administrativo (DAA), solicitou sua re-
moção para o DLO, ocorrida no dia 03/11/
2011.

Ana Paula é funcionária da UFMG
desde 1991, quando foi lotada na Escola
de Educação Física. Trabalhou, também,
no Gabinete do Reitor, Assessoria de Co-
operação Internacional e Pró-Reitoria de
Recursos Humanos. Em dezembro de 2003
veio para o CECOM, onde, primeiramen-
te, atuou na Operação de Rede da Divi-
são de Atendimento e Consultoria (DAC),
até junho de 2006. A partir daí, passou
para a  Divisão de Apoio Administrativo,
atuando na área financeira até a sua saí-
da, em novembro de 2011.

SAÍDA DO CECOM
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Ana Paula

CLASSIFICADOS
Vende-se carro VW, modelo GOL Ge-

ração 3, Ano 2004, gasolina, 3 portas,
cor cinza, ar e direção, com 48.000 Km
rodados, 4 pneus novos. Única dona.
Preço: R$ 15.000,00 (aceita negociação).

Contato: Naide: 8469-0842 (irmã da
Nélia).

HÁ 20 ANOS...
O Sistemático Ano XV, no 30, de 07/

11/1991, publicou notícias sobre reunião
da Comissão de Administração de Dados,
curso na Unisys, implantação do Unix,
palestra na Unisys, entre outras. A notí-
cia que se destacou foi:

XXXVII ENANUNI

Já está definida a participação do CECOM

no XXXVII ENANUNI - Encontro Nacional de Usu-

ários Unisys, a ser realizado em Santos/SP, no

período de 24 a 29 de novembro.

Estarão presentes ao encontro os analistas

Carlos Alfeu Furtado da Fonseca, Gilmar Lima

Guimarães e Fernando Frota Machado de Mo-

rais.

SOCIAIS
ANIVERSÁRIOS:  “O Sistemático”

envia os parabéns para Josemar Perei-
ra dos Santos, no dia 11; Márcia Regina
Lemos, no dia 12; Gabriel Pires e
Albuquerque de Melo, no dia 13;
Wallison Fabiano de Araújo e Thiago
Tadeu Rodrigues Moreira, no dia 16; e
Álvaro Antônio Fonseca de Souza, no dia
17; e os ex-ceconianos: Benjamim Pinto
Neto e Hilmes Almeida Pinhos Caldeira,
no dia 11; Gustavo Moreira da Fonseca,
no dia 12; Danilo Pinheiro Soares Gui-
marães e Maria de Fátima Rego, no dia
13; Cyntia Guimarães de Carvalho, no
dia 14; Valmir Costa Cruz, no dia 15; e
Marco Túlio da Silva, no dia 16.

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

- “Não há mais tempo a perder. Estamos
todos juntos no mesmo barco e inúmeros
indicadores apontam na mesma direção: se
não dermos a devida resposta à ameaça que
nos espreita, ficaremos marcados na Histó-
ria como a civilização que teve a competên-
cia de diagnosticar a maior de todas as tra-
gédias ambientais sem que isso tenha justi-
ficado uma ampla mobilização da socieda-
de. Não há mais tempo a perder.” Saiba mais
em http://www.portalplanetavida.com.br/.

- InventeAqui é um portal de projetos e
invenções do tipo DIY (do-it-yourself), que
em português significa faça você mesmo.
Destinado a todas as idades e interesses, o
site é uma fonte de informações para quem
busca soluções simples para seu dia a dia.
Além de consultar o conteúdo totalmente
interativo com fotos, vídeos e textos auto-
explicativos; os usuários também podem
incluir no site seus próprios inventos. Leia
mais em http://www.inventeaqui.com.br/.

- Apagar um cartão SSD, solid-state
drive, é com Secure Erase. É o primeiro utili-
tário que foi desenvolvido pelo Centro de
Pesquisa de Gravação Magnética da Uni-
versidade da Califórnia, San Diego. É grátis
e eficaz, mas exige inicialização do MS-DOS.
O maior problema com Secure Erase, no en-
tanto, é que o desenvolvimento terminou
em 2008, portanto... Veja em http://cmrr .
ucsd.edu/people/Hughes/SecureErase.
shtml.

- Como importar e exportar em Tarefas
Google para Outlook, Icalendar etc? Use o

Google Tasks Porter que é um aplicativo
Web que facilita a importação e exportação
de dados e suas tarefas. Veja como usá-lo,
clicando em: http://howto.cnet.com/8301-
11310_39-57318190-285/how-to-import-
and-export-in-google-tasks/?tag=mncol;
txt.

- Edição de fotos? Basta fazer pequenas
melhorias ou criar algo novo a partir de um
retrato de família. O Pixlr é a melhor ferra-
menta gratuita disponível. E você aprende a
entender o photoediting, o que facilita o seu
dia a dia. Excelente tutorial e ferramenta. Veja
em http://ictpublish.com/pixlr/ .

- Dica de Weber Pereira, CEASA-MG.: É
um radinho virtual que toca músicas dos
anos 80. E você pode escolher a rádio e ir
mudando de música! Muito legal mesmo! 
Ouça em http://www.radiotrash.com.br/.

- Dica do Eugênio Pacelli Pereira de  Sou-
za (DAC): O conteúdo de Ache Seu Curso
oferece informação que buscam todos os
nichos do ambiente da Educação a Distân-
cia. Inclui, por exemplo, os primeiros
diretórios feitos exclusivamente para cursos
livres, de línguas estrangeiras e preparató-
rios para concursos, que nunca foram
pesquisados ou relacionados de forma tão
objetiva e prática. Saiba mais em http://
www.acheseucurso.com.br/guia-de-cursos-
gratuitos.aspx.

- Dica do Pedro Begalli (DAS): Curiosi-
dade. No Google Street View, na imagem da
Reitoria da UFMG tem um suposto OVNI
em cima do prédio. Quem descobriu foi o
Emerson, que indicou o link http://goo.gl/
ujka5.

EXPEDIENTE DO
DIA 14 SERÁ NORMAL
NA UFMG

Segundo comunicado da Pró-Reitoria de
Recursos Humanos, conforme previsto pelo
calendário acadêmico  2011 aprovado pelo
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão
(CEPE), o dia 14 de novembro terá expedi-
ente normal na UFMG.
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MEMÓRIA FOTOGRÁFICA DO CECOM
Na última segunda-feira, dia 07/11, Takeda fez uma surpresa para a Nélia, aniversariante do dia 06, com bolo de limão e pão de queijo.

Teve o Parabéns prá você e a turma do lanche da tarde compareceu. As fotos são de autoria de Ana Carolina.

Takeda, Eugênio, Ruana, Nélia e Carlos Roberto Eugênio, Tina, Nélia, Takeda e Ruana

O Parabéns prá você com Eugênio, Tina, Nélia, Takeda e Lelé Takeda e o bolo de limão

Eugênio, Ruana, Nélia, Frota, Lelé, Tina e Takeda Takeda, Renato, Wallison, Eugênio, Nélia e Frota


