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REVEZAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
A ProRH emitiu o seguinte comunicado sobre revezamento no dia 09 de dezembro:
“Conforme acordado pelo Conselho dos Diretores, reunido em 3 de dezembro de 2004, deverá ser mantido funcionamento

administrativo básico em todos os setores da Universidade, no dia 9 de dezembro de 2011, sexta-feira, mediante rodízio dos
funcionários.”

DIRETORES DE TI FARÃO NOVO MÓDULO DO CURSO DE GOVERNANÇA

Nos últimos anos, por ações promovi-
das pelo Ministério do Planejamento e ori-
entações dadas pelo Tribunal de Contas,
os órgãos públicos estão sendo estimula-
dos a avançar em políticas, normas e ações
que promovam a Governança em Tecnologia
da Informação.

O objetivo da Governança em TI é asse-
gurar que as ações de TI estejam alinhadas
com o negócio das organizações e que seu
desempenho possa ser avaliado, seus re-
cursos possam ser bem investidos e seus
riscos operacionais possam ser mitigados.
Para que estejam capacitados a viabilizar o
planejamento, a concepção, a estruturação
e a implantação de políticas, normas, técni-
cas e ações que promovam e viabilizem
melhorias na gestão das TICs na universi-
dade, com base em boas práticas de
governança, os diretores da DTI - Diretoria
de Tecnologia da Informação, e do CECOM
- Centro de Computação, participarão de
novo módulo do programa de treinamento
estruturado pela RNP - Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa.

O segundo módulo deste treinamento
será ministrado em João Pessoa, nas instala-
ções da UFPB e é denominado “Geren-
ciamento de Projetos de TI”. Ele acontecerá

nos próximos dias 05 a 07 de dezembro e dele
estarão participando Prof. Luciano de Errico
e Carlos Alfeu Furtado da Fonseca.

O primeiro módulo foi ministrado em
Porto Alegre,  de 26 e 27 de setembro, nas
instalações da UFRGS, denominado “Fun-
damentos de Governança de TI”. Estiveram
participando o Prof. Luciano de Errico,
Carlos Alfeu Furtado da Fonseca e Prof.
Márcio Luiz Bunte de Carvalho.

Outros módulos estão previstos e serão
realizados ao longo dos próximos meses, em
outras sedes. Eles cobrirão assuntos rela-
cionados a:

- Planejamento e Gestão Estratégica.
- Governança.
- Gerenciamento de Serviços.
- Itil.
- Gestão de Segurança da Informação.
- Gestão de Riscos.

Fotos: Arquivo Sist

Prof. Luciano de Errico Carlos Alfeu

O Instituto Casa da Glória, em
Diamantina, onde funciona o Centro de Ge-
ologia Eschwege, do IGC, foi incorporada
ao patrimônio da UFMG em 1979. Nos 10
anos anteriores, funcionava no local o Ins-
tituto Eschwege, fundado por pesquisado-
res alemães. No local são ministrados cur-
sos da área de geologia e sua infraestrutura
é cedida para grupos de pesquisa de todo o
Brasil que  realizam trabalhos na Serra do
Espinhaço. O local também é utilizado como
uma das bases do Festival de Inverno, or-
ganizado pela UFMG.

UFMG MELHORA ACESSO À INTERNET NA CASA DA GLÓRIA
Em meados de outubro, o acesso à

internet do local, de 256 Kbps fornecido
por meio de um circuito sem fio (rede

wireless) pela empresa JK Net, foi substi-
tuído por um circuito fornecido pela Oi,
de 1 Mbps.

Instituto Casa da Glória
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O horário de funcionamento do SAST Núcleos Saúde e Pampulha, no período de  19 a
30/12/2011 será de 07h às 18h.

Durante o mês de janeiro/2012 o horário de funcionamento de ambos os núcleos será
de 07h às 18h.

O Mercado das Pulgas, feira de artesa-
nato promovida pela Organização dos Apo-
sentados e Pensionistas (OAP) da UFMG,
prossegue até o dia 9 de dezembro, das 9h
às 17h, na Praça de Serviços.

O evento apresenta estandes com artigos
de artesanato, roupas, bolsas, calçados, brin-
quedos, livros, papéis de carta, jornais antigos,
quadros e vários outros utensílios domésticos.

A Feira foi criada em 2001. Tradicional-

UFMG ALTERA DATAS
DE MATRÍCULA DOS
ALUNOS VETERANOS
DE GRADUAÇÃO

As datas de matrícula dos alunos vete-
ranos dos cursos de graduação da UFMG
foram alteradas. Inscrições para matrícula
no primeiro semestre letivo de 2012 e preen-
chimento de questionários de avaliação de
disciplinas, que acontecem via internet,
marcados anteriormente para entre 28 de
novembro e 17 de dezembro mudaram para
o período de 5 a 16 de dezembro de 2011.

Outras datas também sofreram alteração.
A verificação do resultado do requerimento
de matrícula online será realizada no dia 23
de dezembro. Nos dias 27 e 28 do mesmo
mês deverá ser feita a solicitação de matrí-
cula em novas disciplinas, também via
internet, para o primeiro semestre de 2012.
O acerto presencial de matrícula de alunos
veteranos de graduação será feito nos
colegiados dos cursos e foi mantido para
os dias 30 e 31 de janeiro de 2012.

A solicitação de matrícula em discipli-
nas eletivas e em formação complementar,
via internet, será realizado nos dias 6 e 7 de
fevereiro de 2012. A verificação do resulta-
do dessas matrículas será feita, também pela
internet, no dia 13 do mesmo mês.

As mudanças foram aprovadas pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Cepe), em reunião realizada no dia 22/11.

(Fonte: http://www.ufmg.br/online/ar-
quivos/021840.shtml - 23/11/2011)

Durante o mês de dezembro o Conser-
vatório UFMG dá uma pausa em sua pro-
gramação que acontece ao longo do ano e
privilegia o tradicional Concerto de Natal,
que este ano acontecerá no dia 19. Mas,
para deixar o início do mês bem aquecido, o
samba terá seu dia comemorado. Amanhã, 2
de dezembro, o Conservatório UFMG reali-
zará show do Capim Seco com participação

CONSERVATÓRIO UFMG PROMOVE
CONCERTO DE NATAL

especial de Sérgio Pererê.
O show está marcado para as 20h, no

Conservatório UFMG, Av. Afonso Pena
1534, Centro.

Ingressos: R$12 e R$ 6.
Mais informações pelo telefone  (31)

3409 8300.
(Fonte: Assessoria de Imprensa

Cedecom/UFMG - 01/12/2011)

FEIRA DE ARTESANATO PROSSEGUE
ATÉ O DIA 9 NA PRAÇA DE SERVIÇOS

mente organizada duas vezes ao ano, no
campus da UFMG, ela já está em sua vigési-
ma segunda edição. Seus expositores são
professores, técnicos e pensionistas asso-
ciados à OAP, que já chegam a mais de 2.400
associados, ou pessoas indicadas por eles.

Outras informações pelo telefone (31)
3409-4505.

(Fonte: http://www.ufmg.br/online/ar-
quivos/021939.shtml - 1/12/2011)

SAST TERÁ HORÁRIO DIFERENCIADO
 EM DEZEMBRO E JANEIRO

HÁ 20 ANOS...
O Sistemático Ano XV, no 34, de 05/12/1991, publicou notícias sobre Vestibular da

UFMG, I Encontro de Administradores de Material e Patrimônio, plantão aos sábados,
mudanças das caixas postais do Hermes, recordes da rede, entre outras.

SOCIAIS
ANIVERSÁRIOS:  “O Sistemático” envia os parabéns para os ex-ceconianos: prof. Ivan Moura Campos, no dia 1o de dezembro;

Orlando Laboissière e Regina Antônia Diniz Siqueira, no dia 02; Juarez Mendes Campos, no dia 03; Luiz Gomes Temponi, no dia 04;
Ivan de Oliveira Araújo, no dia 06; e Natália  Costa Guilheimelli Avelar e Marco Antônio de Oliveira, no dia 08.

FESTA DE NATAL
DO CECOM

Conforme anunciado no Sistemático da
semana passada, já se encontram em anda-
mento os preparativos para a Festa de Natal
dos funcionários do CECOM. A festa está
marcada para o dia 15 de dezembro, a partir
das 12h, no Clubinho.

A lista de adesão está sendo passada
entre os funcionários, que estão sendo co-
municados sobre os valores a serem pagos
e a contribuição para a confecção das ces-
tas de guloseimas, sorteadas no dia da fes-
ta. As contribuições devem ser entregues
na sala 8038 e cada item tem direito a um
número no sorteio.

A Redação de O Sistemático espera uma
grande participação de todos!

XXXVII ENANUNI

Estiveram participando do XXXVII Encontro

Nacional de Usuários Unisys, em Santos/SP, os

analistas Carlos Alfeu Furtado da Fonseca, Gilmar

Lima Guimarães e Fernando Frota Machado de

Morais. O encontro foi realizado no período de 24

a 28 de novembro. No dia 29, foi realizado o

Encontro de Usuários SADS.

Com a participação de 3 pessoas, foi possível

comparecer a um maior número de reuniões, gru-

pos de debate e palestras. Todas as informações

interessantes colhidas no encontro, estão sendo

agrupadas por Carlos Alfeu e, posteriormente, será

divulgado a todos um relatório sobre a participação

no encontro. ...

NOVO FUNCIONÁRIO DO CECOM

Márcio da Costa Viana é funcionário do Centro de Computação desde o dia 28 de novembro. Ele

é Técnico em Eletrônica e está lotado na Divisão de Suporte Técnico, onde já iniciou os trabalhos junto

à área de Hardware.
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Adyrus, o caçador de sites, enviou as
seguintes dicas:

- A psoríase é uma doença
imuneinflamatória crônica da pele que afeta
aproximadamente 3% da população mundi-
al. É bastante frequente entre homens e
mulheres, principalmente na faixa etária en-
tre 20 e 40 anos, podendo também ser
diagnosticada em outras fases da vida. Sai-
ba mais em http://www.diamundialda
psoriase.com.br/.

- Portadores de psoríase sofrem com o
preconceito. Veja reportagem no site http://
www.em.com.br sobre psoríase, com uma
funcionária da UFMG. Leia mais em http://
www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/
2011/11/30/interna_tecnologia,264836/
portadores-de-psoriase-sofrem-com-o-
preconceito.shtml.

- GenChemLab é uma aplicação baseada
em OpenGL para simular vários exercícios

comuns de química geral, e é usado por alu-
nos para preparar uma experiência de labo-
ratório real. Também poderá ser usado nos
casos em que facilidades de laboratório não
são acessíveis. (Unix e Windows).
Download em http://genchemlab.
sourceforge.net/.

- Se você gosta de música, o site
Listen Before You Buy (Ouça Antes de
Comprar, tradução livre), tem todos as
canções para você não cair numa furada.
Clique em http://www.listenbeforeyoubuy.
net/.

- Fotografia de alta velocidade da gota
de água por Heinz Maier. Ele é um grande
exemplo de que, com a tecnologia de hoje,
você não precisa anos de experiência ne-
cessária para começar a fazer boas fotos.
Veja em http://www.demilked.com/high-
speed-water-drop-photography-heinz-
maier/.

- Para quem é usuário do Sistema
Android, acesse o Market Android e faça
download. Pago e de Graça! Vá até https://
market.android.com/.

- Cante com seu ídolo instalando APP
para iPad, iPhone e iPod touch. Cante com
coração as músicas de sucesso da TV e
Rádio. Um pouco de magia ajuda-o a fa-
zer um som fantástico. Karaoke Glee ago-
ra é livre para todos os gostos! A emoção
começa quando você começa a cantar com
este app. Download em http://glee.
smule.com/.

-Câncer de pele é tema de vídeo lançado
pela UFRJ. O vídeo de animação “Memó-
rias de minhas pintas tristes”, que visa
conscientizar o público sobre os perigos da
exposição solar sem proteção, acaba de ser
lançado no Youtube. Assista em http://
www.youtube.com/watch?v=dhOD1r
PhGkY&feature=feedu.

DICAS DE SITES INTERESSANTES

CECOM SE PREPARA PARA AS FESTAS DE FINAL  DE ANO
Na segunda-feira, dia 28, o CECOM amanheceu decorado para o mês de dezembro. Foi com surpresa que todos os funcionários

entraram no 8o andar e se depararam com o presépio e a árvore de Natal estilizada.
Desta vez, a Redação de O Sistemático contou com a preciosa colaboração de Tatá e Esquerra, todos da família Cortezzi. Foi uma

decoração a 6 mãos, com especial atenção à Esquerra.
A decoração do 8o andar é sempre um presente para todos do CECOM.
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MEMÓRIA FOTOGRÁFICA DO CECOM
Eugênio Pacelli Pereira de Souza, da DAC, recebeu de seus alunos do curso de Informática Sênior da AFAMED (Associação dos

Técnicos e Administrativos Aposentados do Campus Saúde), várias fotos da última aula do treinamento.
O curso teve início em junho deste ano e foi encerrado no dia 30 de novembro/2011. As aulas foram realizadas às quartas e quintas-

feiras, no horário de 8h às 10h, no Laboratório de Informática do 6o andar da Faculdade de Medicina.
As fotos são de autoria de Maria das Graças Araújo, participante do treinamento.


