V Olimpíada Universitária

Torcida mais Animada ganha pontos
Com a participação da Assufemg teve início no dia 21 de agosto, a V Olimpíada Universitária, promovida pela UFMG. O encerramento será no dia 17 de outubro. Segundo o regulamento da Olimpíada, ao final será
atribuída uma pontuação especial de 5 pontos para a “Torcida mais Animada”, que será escolhida por votação
pelos professores orientadores de cada modalidade envolvida na competição.Mais informações: www.ufmg.br/
ceu/olimpiadas. Confira a tabela dos jogos realizados do campeonato.
FUTEBOL DE CAMPO - MASCULINO:
21/08/2010

HORÀRIO

CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL / FAE
0X1

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

Chave 1

09:30

ENG. CIVIL VICTOR

0X2

ODONTOLOGIA

Chave 1

10:40

ENG. CIVIL MARCELO

4X0

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Chave 4

11:50

FUNDEP

0X4

IGC

Chave 2

22/08/2010
28/08/2010

CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL / FAE

29/08/2010
11/09/2010
12/09/2010

PARTIDA

08:30

ASSUFEMG

5X1

BELAS ARTES

Chave 3

09:30

DIREITO

3X1

ICEX

Chave 3

10:40

EDUCAÇÃO FÍSICA

1X1

ENG. MINAS

Chave 2

11:50

FAFICH

1X3

ENG. ELÉTRICA

HORÀRIO

Chave 4

CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL / FAE

PARTIDA

09:30

MEDICINA

1X0

FACE

Chave 1

10:40

DIREITO

3X1

ASSUFEMG

Chave 3

11:50

CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO

2X3

ENG. ELÉTRICA

Chave 4

CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL / FAE

PARTIDA

08:30

VETERINÁRIA

2X0

ICEX

Chave 3

09:30

EDUCAÇÃO FÍSICA

3X1

FUNDEP

Chave 2

10:40

ENG. MINAS

3X1

IGC

Chave 2

11:50

FAFICH

1X1

ENG. CIVIL MARCELO

Chave 4

HORÀRIO

CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL / FAE

PARTIDA

08:30

ODONTOLOGIA

3X1

MEDICINA

Chave 1

09:30

VETERINÁRIA

3X3

DIREITO

Chave 3

10:40

ENG. CIVIL VICTOR

3X0

FACE

Chave 1

HORÀRIO

CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL / FAE

08:30

FUNDEP

09:30

ENG. ELÉTRICA

10:40

FAFICH

11:50

IGC

X

HORÀRIO

18/09/2010

Fones: 3439-8100 Home-page: www.assufemg.org.br - Subsede no Medcenter - Tel:3224-7519

MEDICINA

HORÀRIO

19/09/2010

Edição n° 1.111 - Gestão UnificAção Para Continuar Crescendo Com Novas Ideias - 20/09/2010

08:30

HORÀRIO

25/09/2010

PARTIDA

PARTIDA

ENG. MINAS

Chave 2

2X1

ENG. CIVIL MARCELO

Chave 4

5X0

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Chave 4

1X 3

EDUCAÇÃO FÍSICA

Chave 2

CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL / FAE

PARTIDA

08:30

FACE

X

ODONTOLOGIA

Chave 3

09:30

ICEX

X

BELAS ARTES

Chave 3

10:40

ASSUFEMG

X

VETERINÁRIA

Chave 1

11:50

MEDICINA

X

ENG. CIVIL MARCELO

HORÀRIO

Chave 1

CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL / FAE

PARTIDA

08:30

ASSUFEMG

X

ICEX

Chave 3

09:30

VETERINÁRIA

X

BELAS ARTES

Chave 3

HORÀRIO
08:30

CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL / FAE
DIREITO

X

N
Fusca Super Conservado

e

g

o

Vende-se Fusca, ano72, motor 1.500, pintura metálica,
ignição eletrônica.
Valor a combinar
Contato: Ademilson – (31) 8719-3492
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Dia da Secretária

Eleições 2010

A diretoria
da Assufemg
parabeniza a
todas as secretárias da
UFMG pelo
dia 30 de setembro, data em que se comemora
o Dia da Secretária.

Ao que tudo indica 2010 será um ano marcante para nós brasileiros.
Um ano de ascensão econômica, desenvolvimento social e projeção internacional. Estamos também em um ano eleitoral. Em 03 de outubro próximo
iremos às urnas escolher os novos governantes do nosso país. Presidente
da República, Governadores dos Estados, Senadores, Deputados Federais e
Estaduais. O voto de cada cidadão brasileiro é precioso. Nele se manifesta a
liberdade pessoal de escolha.
Mas para que esta escolha seja consciente e madura é preciso conhecer com critérios os nosso representantes, que deverão corresponder
aos nossos anseios enquanto eleitores, seres humanos e cidadãos. Daí, a
importância de se pesquisar a vida dos candidatos e depositar nosso voto
na urna, naqueles que estão sempre do nosso lado, participando da nossa
comunidade, atendendo aos interesses sociais em áreas fundamentais da
vida de cada um, como Saúde, Educação, Emprego, Habitação, Segurança
Pública e Meio Ambiente.
É importante ainda, entender o real significado de uma eleição para cargos da Presidência, Congresso Nacional e Assembléias Legislativas, pois
a nossa escolha irá fazer valer a diferença, durante cada mandato eletivo,
para a definição dos novos rumos e avanços sociais do nosso Brasil. Nossos
representantes devem mostrar compromisso, dignidade e ética ao longo do
exercício do cargo e do mandato. Políticos que além de elaborar as justas
leis, deverão colocá-las em prática.Tornando desta forma, nossa sociedade
cada vez mais igualitária,democrática e melhor de se viver.
Há de se lembrar que no governo que antecedeu ao governo Lula, nós,
servidores públicos federais, ficamos quase 12 anos sem reajustes salariais.
Lembremos que à época, senadores, deputados, entre outros tiveram seus
salários reajustados por dentro do Congresso, chamado de “A Casa do
Povo”, mas que só serve de armadura para proteger aqueles que dependem
do nosso voto.
No governo Lula, muito foi feito pelo povo brasileiro, mesmo que ainda haja muito por se fazer. Seria uma utopia, achar que um presidente do
povo e para o povo, pudesse corrigir em oito anos, os desgovernos de mais
de 500 anos. A assessoria de um governo tem que ser aliada ao programa
deste. Então, não podemos com o nosso voto, colocar de novo à frente da
nação,aqueles que tantas agonias nos fizeram viver.
Vote certo, escolha conscientemente um governo que tenha compromisso
com a nação, e principalmente com os trabalhadores, em especial os servidores públicos federais, que puderam respirar neste atual Governo.

Comemoração do
Dia das Crianças.
Numa promoção conjunta
da Associação dos Servidores da
UFMG - Assufemg e da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Trabalhadores da UFMG - Coopecremt será comemorado no dia 16
de outubro (sábado), de 10h às 14h o
Dia das Crianças. A festa,preparada
especialmente para os filhos dos
associados das duas entidades, este
ano promete muita diversão para a
criançada. Brincadeiras diversas serão realizadas com a garotada no Espaço Cultural Francisco Assis Mota
(Chicão). Participem!

PARTIDA

Atenção
Usuários do CEU

BELAS ARTES

n
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Móveis sob Medida

o
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Armários embutidos - Cozinhas - Fechamento de Pias
e Vãos Livres - Orçamento sem compromisso
Tels: (31) 3458-3641/9968-9561
marcenariaarcoz@ig.com.br

Editorial

A partir de 1º de outubro de
2010, o atendimento do guichê será:
de terça a sexta – 07h às 21h. Sábado - 08 às 17h. Domingos, segundas
e feriados – GUICHÊ FECHADO.
Programe a sua necessidade de
atendimento pelo guichê do Centro
Esportivo Universitário - CEU.

Márcio Flávio dos Reis - Presidente da Assufemg.

AÇÃO SOCIAL NA FAE

27 de Setembro, Dia Nacional do Idoso

Viva a melhor idade!

A Assufemg homenageia a todos os Idosos pelo seu dia publicando “O Valioso Tempo dos Maduros” do poeta Mário de Andrade.

“O Valioso Tempo dos Maduros”

Contei meus anos e descobri
que terei menos tempo para
viver daqui para a frente do que já vivi até agora.
Tenho muito mais passado do que futuro.
Sinto-me como aquele menino
que ganhou uma bacia de jabuticabas.
As primeiras, ele chupou displicente,
mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço.

Já não tenho tempo para lidar com mediocridades.
Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados.
Inquieto-me com invejosos
tentando destruir quem eles
admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte.
Já não tenho tempo para conversas intermináveis,
para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias
que nem fazem parte da minha.
Já não tenho tempo para
administrar melindres de pessoas,
que apesar da idade cronológica, são imaturos.
Detesto fazer acareação de desafetos
que brigaram pelo
majestoso cargo de secretário
geral do coral.
As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos.
Meu tempo tornou-se escasso
para debater rótulos, quero a
essência, minha alma tem pressa...
Sem muitas jabuticabas na bacia,
quero viver ao lado de gente humana, muito humana,
que sabe rir de seus tropeços,
não se encanta com triunfos,
não se considera eleita antes da hora,
não foge de sua mortalidade...
Só há que caminhar perto de
coisas e pessoas de verdade.
O essencial faz a vida valer a pena.
E para mim, basta o essencial.
Mário de Andrade
Poeta, romancista, crítico de arte, musicólogo da época do movimento modernista no Brasil.
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A Faculdade de Educação - FAE dentro de sua finalidade de formação, visando o ensino, a pesquisa e extensão numa iniciativa inédita na UFMG, está promovendo dois cursos de extensão: Capacitação e Inclusão Social
e Tecnológica no Ambiente de Trabalho.
Trata-se de um projeto de inclusão social de iniciativa do Núcleo Pr@xis - Núcleo de Pesquisa Ensino
e Extensão em Educação e Tecnologias da Informação e
Comunicação, coordenado pela profª. Rosilene Horta e
pelo servidor Leonardo Soares da Silva, com o apoio e o
patrocínio da diretoria da Faculdade de Educação – profª.
Samira Zaidan e prof. Antônio Júlio, que aborda tanto a
utilização das novas tecnologias no ambiente de trabalho
quanto o uso racional das mesmas de forma a atender a
expectativa dos trabalhadores que prestam serviços a
UFMG.
O projeto busca a inserção de novos funcionários – aprendizes, técnicos administrativos, funcionários
terceirizados e alunos de graduação e pós-graduação,
bem como outros interessados - na estrutura funcional da
UFMG, através do oferecimento de capacitação/treinamento nas ferramentas básicas computacionais, visando
proporcionar aos treinandos um entendimento mínimo
indispensável às suas atividades funcionais e um ganho
pessoal dos mesmos no que se refere a sua formação profissional e ao relacionamento interpessoal e institucional.
Além da otimização de funções, pressupõe-se que
o maior conhecimento dos recursos disponíveis proporcionará aos treinandos/alunos um ganho quantitativo e
qualitativo em relação as possibilidades operacionais do
seu setor de trabalho, gerando motivação, envolvimento
e ampliação das expectativas e do sentimento de inclusão
na estrutura administrativa e acadêmica da universidade.
A inclusão aqui referida vai além do acesso a equipamentos de informática e comunicação. A plenitude da
inclusão está em dotar aqueles que já têm acesso a esses
equipamentos, de habilidades para otimizar a utilização dos
mesmos. O ponto de partida do projeto é dotar de conhecimentos básicos quanto ao funcionamento e estrutura
funcional e administrativa da UFMG aos treinandos/
alunos. Em seguida tecer considerações sobre os desa-

fios desse novo estágio de desenvolvimento da sociedade no que se refere a um uso integral (com qualidade
social) das novas tecnologias – e não somente como meio
instrumental de formação para o trabalho. De outra forma, pretende-se realizar a análise das diversas formas de
acesso, por meio das TICs, a informações, conhecimentos
e possibilidades de integração social. Objetiva-se com tal
processo uma orientação adequada para a utilização das
tecnologias de forma democrática e emancipadora do indivíduo enquanto parte da sociedade.
Com módulos personalizados de capacitação
voltados para as necessidades dos alunos/treinandos
que podem variar desde como sanar pequenas panes
nos programas mais utilizados, passando por noções
avançadas de formatação integrada de textos, imagens
e gráficos (amplamente utilizadas em trabalhos profissionais e acadêmicos) ou mesmo gerar relatórios (planilhas) e apresentações (power point) sobre as atividades
desenvolvidas. A estrutura proposta vai de encontro ao
conceito de inclusão tecnológica que norteia o projeto.
Na FAE encontra-se instalada infra-estrutura
material (salas e equipamentos) e humana compatível
com os propósitos deste projeto. A Faculdade em si
representa um centro de produção e difusão de novas
metodologias no campo da educação e conta com inestimável respaldo perante a comunidade externa. Essa
constatação a credencia e estimula a promover a contínua qualificação de seus quadros.
Os cursos serão gratuitos e com emissão de certificados
pelo CENEX/FAE e estão assim programados:
1º curso - de 16/08 a 13/10/2010 - aulas 2ªs, 4ªs e 6ªs
feiras - das 15h às 17h30.
2º curso - de 18/10 a 15/12/2010 - aulas 2ªs, 4ªs e 6ªs
feiras - das 15h às 17h30.
O primeiro curso terá como prioridade o atendimento
aos Aprendizes (Convênio: UFMG / Cruz Vermelha),
técnicos administrativos, funcionários terceirizados e
bolsistas podendo ser estendido a demais interessados,
até o número de vagas disponível no laboratório de
informática. O segundo curso, além do público acima
será aberto também aos professores e alunos da FAE.

CONTEÚDO E CARGA HORÁRIA
MÓDULO
INTRODUÇÃO

I

CONTEÚDO
- Conhecendo a UFMG – estrutura – (3h/a)
- Função Social da tecnologia - (3h/a)

INFORMÁTICA BÁSICA

II

- Introdução e Sistema Op. Windows e Linux – (06h/a);
- Configurações e Instalações de Hardware e software – (04h/a)
- Internet – (5h/a)
- Editor de texto Word – (15h/a)
- Planilha eletrônica Excel – (15h/a)
- Dados, gráficos e impressão - (03h/a)
- Apresentações Power Point – (06h/a)

EAD

III

- Ferramenta Moodle – (12h/a)

Total

72 Horas/aula

