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Unimontes aplica mais de R$ 9 milhões em
Tecnologia da Informação 
Ter 25 janeiro

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) realiza uma série de
investimentos na estrutura de Tecnologia da Informação, com melhorias substanciais de logísticas
e equipamentos para o campus-sede e demais campi. Os investimentos são de mais de R$ 9
milhões, recursos liberados pelo Governo de Minas Gerais e destinados ao setor educacional. 

O trabalho é conduzido pela
equipe da Diretoria de
Tecnologia da Informação
(DTI), vinculada à Pró-Reitoria
de Planejamento, Gestão e
Finanças (PRPGF). A maior
parte dos investimentos é
aplicada na modernização do
Data Center, com a aquisição
de servidores de rede,
switches e memórias e HD’s,
conforme explica o pró-reitor

Aloysio Vieira. 

O diretor da DTI/Unimontes, Jeferson de Andrade, acrescenta que outros R$ 4,5 milhões foram
destinados à aquisição de computadores para a substituição dos equipamentos já classificados
como obsoletos. Foram priorizados os laboratórios de informática dos Centros de Ensino e dos
Campi. 

Passo a passo 

O cronograma de execução dos serviços de substituição e instalação dos novos equipamentos será
gradativo, começando pelos locais de maior fluxo de usuários e com maiores demandas: campus-
sede e os campi de Janaúba, Januária, Brasília de Minas e Pirapora. 

No campus-sede, a Unimontes investiu na instalação de aproximadamente 2,1 mil metros em cabos
em fibra ótica para melhorar a rede de comunicação e interligar os prédios dos laboratórios de
Biologia (estufas), Restaurante Universitário, Centro Tecnológico e dos mestrados em
Letras/Estudos Literários, em Modelagem Computacional e em História. 

Também foram substituídos outros 2,4 mil metros de cabos para a rede interna (elétrica e internet),
além das novas switches, no prédio da Reitoria, que sedia todas as pró-reitorias, Procuradoria,
Auditoria e as principais assessorias, diretorias e gerências da Universidade. O trabalho foi
executado também no antigo prédio da Policlínica, no centro da cidade, onde funciona o Serviço de
Assistência Jurídica (S.A.J.) e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CeJuSC). 

https://unimontes.br/edital/selecao-de-profissionais-para-atuacao-no-hospital-universitario-clemente-de-faria-hucf-edital-no-01-2022/
https://www.mg.gov.br/


Jeferson Andrade explica que o cronograma prevê o atendimento de todos os prédios. Na próxima
etapa, haverá a execução dos serviços de instalação dos novos computadores para os laboratórios
do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS): Morfofuncional, Administração, Contábeis e
Ciências Sociais. 

Já no campus de Janaúba (Norte de Minas), com o novo serviço, o laboratório de informática passa
a contar com 20 novos computadores e seis novas switches, que garantem a ampliação da rede
lógica (dados e acesso à internet). "Os novos equipamentos permitem o aumento da quantidade de
computadores conectados simultaneamente, além de melhorar a velocidade na comunicação de
dados, porque são computadores e switches mais modernos", acrescenta o diretor da
DTI/Unimontes. O planejamento para a substituição dos equipamentos está condicionado à
demanda de cada campus, assim como o fluxo de usuários. Por isso, o número de computadores
será diferente para cada local. 

Mais investimentos 

Outros recursos da ordem de R$ 1,7 milhão foram aplicados na compra de televisores de 55 e 65
polegadas, atendendo, principalmente, às salas de aula do campus-sede. Já entregues para
instalação, os televisores serão utilizados como importante ferramenta pedagógica no desempenho
das atividades docentes. 

Também já foram entregues outros equipamentos como servidores, HD’s, memórias, baterias e
insumos para computadores. “Alguns dos novos equipamentos serão usados como canais de
comunicação da Universidade com a comunidade acadêmica”, acrescenta Jeferson. 


