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Vem aí a XVIII Feira de Artesanato da
Assufemg. Prestigiem!
A décima oitava edição da Feira de Artesanato da
Assufemg será realizada no período de 05 a 09 de novembro, na Praça de Serviços da UFMG, campus Pampulha.
A mostra é destinada preferencialmente aos Associados
da Assufemg podendo participar seus familiares diretos
(filhos e cônjuge) que devem estar presente durante todo
o funcionamento da feira. Não é permitido ao Associado
fazer inscrição para outra pessoa.
O número de expositores está limitado a 87 (oitenta e sete), de acordo com a seleção dos produtos e número
de vagas por tipo de artesanato. Não havendo o preenchimento das vagas pelos Associados a inscrição é aberta à
participação de demais artesãos interessados. Não haverá
inscrição por indicação. O não cumprimento do regulamento obriga a comissão organizadora a retirar o expositor
do espaço da feira sem devolução da taxa de inscrição.
A Feira de Artesanato da Assufemg acontece
duas vezes ao ano e já faz parte do calendário de atividades culturais da UFMG. São expostos e comercializados
produtos artesanais como: roupas, bijuterias, calçados,
bolsas, brinquedos, quadros, cerâmica, bordados, sabonetes, velas, arranjos de flores, utensílios de cozinha e
outros de uso doméstico, de modo geral.
Não é permitida a venda de produtos industrializados de qualquer natureza. Perfumes, cosméticos e

sabonetes só serão aceitos se acompanhados de certificado de órgão competente da área de saúde. É proibida a
venda de alimentos e bebidas de qualquer gênero.

Critérios de Participação
Os interessados em participar da Feira da Assufemg pela primeira vez devem entregar no mínimo dois
exemplares do produto no período de 15 a 16 de outubro no horário de 10h às 13h, identificados com nome,
endereço e telefone para contato. As peças serão avaliadas pela Comissão e uma peça será doada (devidamente
identificada como doação) para sorteio na Festa de Confraternização de final de ano da Assufemg com publicidade para o autor.
Após a avaliação os selecionados serão contatados para se inscreverem. Os produtos e objetos artesanais que não forem selecionados, observados os critérios
de qualidade, originalidade e acabamento, não cabem
recurso da decisão e não poderão participar do evento
e os mesmos serão devolvidos. Os exemplares não procurados no prazo de 30 dias após a avaliação serão doados para festas de confraternização. É importante que
os interessados leiam o Regulamento completo no site
www.assufemg.org.br. Mais informações pelos telefones: 3439-8100/3439-8120.

XVIII Feira de Artesanato Assufemg
Gestão 2010/2013 “UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias”

EVENTO
Feira de Artesanato
Inscrições prévias (somente para os
participantes pela 1ª vez)
Inscrições definitivas (pagamento da
taxa e sorteio do espaço).

DATA

HORA

LOCAL

05 a 09/11/2012

de 08 às 17h

Praça de Serviços

15 a 16/10/2012

de 10 às 13h

Sede da Assufemg

22 a 24/10/2012 (para Associados)
25/10/2012 (para não Associados)

de 10h às 14h

Sede da Assufemg

Valor da taxa: R$80,00 (oitenta reais) para Associado Assufemg - R$100,00 (Cem reais) para não Associado.

Homenagem Assufemg
Dia Internacional do Idoso 01/10
Como se morre de velhice

Expediente
Órgão Informativo da Associação
dos Servidores da Universidade
Federal de Minas Gerais

Como se morre de velhice
ou de acidente ou de doença,
morro, Senhor, de indiferença.

Assufemg Fones: 3439-8100 Fax:

Da indiferença deste mundo
onde o que se sente e se pensa
não tem eco, na ausência imensa.

Av. Antônio Carlos, 6627 - Cidade

3439-8118 www.assufemg.org.br
Subsede no Medcenter
Tel: 3224-7519
Universitária CEP: 31.270.010
Belo Horizonte - MG
Fones: PABX 3439 - 8100 Telefax:

Na ausência, areia movediça
onde se escreve igual sentença
para o que é vencido e o que vença.

3439 - 8118

Salva-me, Senhor, do horizonte
sem estímulo ou recompensa
onde o amor equivale à ofensa.

Simões

Diretoria Executiva
Presidente: Márcio Flávio dos Reis
Vice-presidente: Sônia Micussi
Diretor Administrativo: Luiz Geraldo de Oliveira
Diretora Financeira: Wânia Ferrei-

De boca amarga e de alma triste
sinto a minha própria presença
num céu de loucura suspensa.
(Já não se morre de velhice
nem de acidente nem de doença,
mas, Senhor, só de indiferença.)

ra Duarte
Diretor Adjunto Financeiro: Odair
dos Santos Ferraz
Diretor de Esporte e Lazer:
Antônio Cândido Neto Brasileiro
Diretor Adjunto de Esporte e

Cecília Meireles

Lazer: Roberto Eustáquio Souza
Diretor de Cultura: Heloízio Soares
Diretor Adjunto de Cultura: Odair
dos Santos Ferraz

Apoio Assufemg

Por um trânsito melhor

Em apoio a nota divulgada
pela Pró-Reitoria de Administração e
dirigida à comunidade da UFMG a Assufemg divulga a mesma, na campanha por um trânsito melhor. Segundo
a nota a circulação de veículos na região da Pampulha vem sendo bastante
afetada pelas diversas obras no sistema viário e no próprio Mineirão.Particularmente o campus da UFMG tem
recebido um intenso tráfego de passagem, inclusive por veículos pesados, o
que tem ocasionado prejuízos para o
bom andamento das atividades acadêmicas, aumento do risco à segurança
de pedestres, além de sobrecarga nos
pavimentos, com deformações e desgastes acentuados
Visando reduzir este tráfego
de passagem a Divisão de Segurança
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Universitária passará a realizar uma
identificação dos veículos que adentram o campus Pampulha, assegurando que eles estejam, de alguma forma,
ligados à comunidade universitária ou
tenham, efetivamente, razão para uma
visita.
De forma a reduzir os transtornos desta medida, solicitamos aos
membros da comunidade que mantenham visíveis em seus veículos a
credencial da UFMG. Aqueles que
ainda não se cadastraram podem fazêlo acessando o sistema Sicrev (www.
ufmg.br/sicrev).
Desculpamo-nos pelos incômodos eventualmente causados mas
estamos seguros de que esta medida
vem ao encontro dos interesses da comunidade universitária.

Diretor de Assistência e
Convênios: Hélio Geraldo de
Almeida
Conselho Fiscal
Titulares
Maria Antônia Martins
Marlúcio Ricardo Coelho
Eduardo Ângelo Costa
Suplentes
Cláudio Lima de Oliveira
Nívio Laurentino Pereira
Edição: Fátima Figueiredo (Jornalista Reg. Prof. 4.348/MG)
Projeto e Editoração Gráfica:
Eliseu Ramos
Periodicidade: Quinzenal
Tiragem: 3.500 exemplares

Os artigos assinados são de
inteira responsabilidade dos
seus autores e não correspondem, necessariamente, à
opinião do jornal.

Novo Convênio

Educação a distância - EAD
A diretoria da Assufemg tendo também como
objetivo incentivar e produzir meios para o desenvolvimento educacional e crescimento financeiro dos seus
sócios firmou parceria com o Centro Universitário Cesumar. Assim, o presente convênio possibilita aos Associados que queiram fazer curso de graduação ou de
pós-graduação a distância. Uma forma de incentivo na
qualificação e capacitação na carreira dos Técnico-Administrativos - TAEs. Com a maior valorização do tempo a Educação a Distância (EAD) vem sendo apontada
como uma tendência para quem quer cursar o Ensino
Superior.
Os benefícios são: as aulas ocorrem ao vivo,
uma vez por semana no pólo BH, via satélite ou internet,
material didático totalmente incluso, equipe altamente
qualificada e infra-estrutura necessária e adequada, de
acordo com legislação do Ministério da Educação MEC (biblioteca, laboratórios de informática e salas de
aulas com recursos áudiovisuais.
O Cesumar é uma instituição de ensino credenciada e todos os seus cursos são autorizados pelo MEC
e tem nota 04 no Enade (Exame Nacional do Ensino

Superior), sendo avaliada como uma das melhores instituições de EAD do Brasil.
Os Associados Assufemg assim como dependentes terão 10% de desconto nas mensalidades nos
cursos de graduação e pós-graduação, exclusivamente
para os cursos a distância, mais 5% de pontualidade.
Segundo o diretor do polo Cesumar Belo Horizonte, José Cláudio Rogedo Campos, certificados e
diplomas de cursos superiores na modalidade a distância têm o mesmo valor que os de cursos superiores
na modalidade presencial e são aceitos em concursos
públicos, nos termos do Art. 5º do Decreto 5.622 de
2005: os diplomas e certificados de cursos e programas
a distância, expedidos por instituições credenciadas e
registrados na forma da lei, terão validade nacional.
As bases legais para a modalidade de educação
a distância estão estabelecidas pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96), regulada
pelo decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e
pela portaria normativa nº 40, de 12 de dezembro de
2007. Informações na Assufemg pelo tel: 3439-8126
com Rejaine

Vantagens da Educação a Distância - EAD
A EAD é uma modalidade em ascensão e a que mais cresce no Brasil. Veja algumas vantagens em cursos de
graduação e pós-graduação a distância:
- Flexibilidade de Horários;
- Não ter que freqüentar a IES todos os dias;
- Cursos acessíveis a estudantes de todas as idades e classe sociais;
- Mensalidade até 74% mais baixa que a presencial;
- Diploma com a mesma validade de um curso presencial.

Cursos de Graduação

• Administração
• Agronegócio
• Análise e Desenvolvimento de Sistemas
• Ciências Contábeis
• Gestão Ambiental
• Gestão Comercial
• Gestão Financeira
• Gestão Pública
• Gestão RH
• Marketing
• Negócios Imobiliários
• Pedagogia
• Processos Gerenciais
• Sistemas para Internet
• Validação em Teologia

Cursos de Pós-graduação

• Administração Pública
• Atendimento Educacional Especializado
• Auditoria e Controladoria

• Docência no Ensino Superior
• EAD e as Tecnologias Educacionais
• Educação Infantil e anos iniciais do ensino fund.
• Gestão Educacional
• Planejamento e Gestão de Trânsito

MBA

• Agronegócio
• Empreendimentos e Negócios Imobiliários
• Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
• Gestão com Pessoas
• Gestão Comercial
• Gestão de Projetos
• Gestão Empresarial
• Logística e Distribuição
Rua Areado, 230 - Carlos Prates Tels: 30633211/3063-9689
Email:belohorizonte@ead.cesumar.br
www.ead.cesumar.br. Inscrições abertas.
Ligue e agende seu vestibular
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Dicas Locadora Assufemg

Piratas
Pirados!

Anônimo

O filme se passa na época política da Inglaterra Elizabetana. Anônimo especula uma
questão que há séculos intriga acadêmicos e mentes brilhantes... quem foi o autor das
peças em nome de William
Shakespeare? Anônimo coloca uma possível resposta, centrada em uma época
em que a intriga política secreta, romances ilícitos
na Corte Real e os esquemas dos nobres gananciosos e famintos de poder eram expostos nos lugares
mais incomuns: o palco de Londres.

Prepare-se para embarcar em
uma divertida viagem pirata
com o bando mais pirado dos
Sete Mares! Quando o famoso
Capitão Pirada é mais uma vez
ignorado pelos rivais Black
Bellamy e Liz Perigosa, ele se concentra em vencer o cobiçado troféu Pirata do Ano! Com seu fiel
Dodô e uma atrapalhada tripulação ao seu lado, o
Capitão Pirata precisará enfrentar uma rainha diabólica, salvar um jovem cientista e jamais perder
de vista o que um pirata mais ama: Aventura!

Homenagem Assufemg - Dia do Servidor
No dia 28 de outubro comemora-se o dia do
funcionário público. A data foi
instituída no governo do presidente Getúlio Vargas, através da
criação do Conselho Federal do
Serviço Público Civil, em 1937.
Em 1938 foi fundado o Departamento Administrativo
do Serviço Público do Brasil, onde esse tipo de serviço
passou a ser mais utilizado.
As leis que regem os direitos e deveres dos fun-

cionários que prestam serviços públicos estão no decreto nº 1.713, de 28 de outubro de 1939, motivo pelo qual
é o dia da comemoração desse profissional. Em 11 de
dezembro de 1990, foi publicado o novo Estatuto dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e
das fundações públicas federais, a Lei nº8112, alterando várias disposições da antiga lei, porém os direitos e
deveres desses servidores estão definidos e estabelecidos na Constituição Federal do Brasil, além dos estatutos das entidades em que trabalham.

Horário de verão

O próximo horário de verão começará no dia 21 de outubro de 2012, que corresponde ao terceiro
domingo de mês de outubro e terminará no dia 17 de fevereiro de 2013. Desde 2008, com a edição de um
decreto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o horário de verão se inicia no terceiro domingo de
outubro e vai até o terceiro domingo de fevereiro. O objetivo do horário de verão é aproveitar os dias mais
longos da estação, com mais tempo de luz solar, para economizar energia. Moradores de estados das regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, além do Distrito Federal, terão que adiantar uma hora nos relógios.

Agradecimento
O servidor Roberto Eustáquio de Souza agradece a Diretoria e os funcionários da Assufemg pelas
manifestações de carinho pela passagem de sua irmã Maria do Rosário de Souza, no dia 24/09/12. “Agradeço a todos pela solidariedade, neste momento de dor e saudades” ressaltou.
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Aulas de Direção para habilitados
Se você tem medo de dirigir, quer praticar e desenvolver habilidade na direção veicular, faça aulas no Gol G5
c/direção hidráulica ou em seu próprio veículo. Instrutora Danielle. Contatos: 3447-1342/85245-411 - E-mail:
danicris.cfc@hotmail.com
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