
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA 1 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 2 

CAMPINAS realizada em treze de novembro de 2006 às nove horas no mini-3 

auditório do Centro de Computação da Unicamp sob a presidência do Prof. 4 

MARCO AURÉLIO AMARAL HENRIQUES e com o comparecimento dos 5 

membros titulares Prof. Célio Cardoso Guimarães, Prof. Clésio Luis Tozzi, Prof. 6 

Jônatas Manzolli, Prof. Osvaldir Pereira Taranto, Prof. Abimael Aranha Neto, Sra. 7 

Edna Aparecida Rubio Coloma, Prof. Léo Pini Magalhães, Sra. Maria do Rosário 8 

Almeida Rocha, do membro consultivo Sra. Nelma Aparecida Magdalena 9 

Monticelli e do membro suplente Prof. Rogério Custódio, que substituiu o Prof. 10 

Denis José Schiozer. Ausências justificadas: Prof. Denis José Schiozer, Prof. José 11 

Antonio Roversi, Prof. Nelson Henrique Morgon, Prof. Ricardo de Oliveira Anido, 12 

Prof. Francisco Carlos Groppo, Prof. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto e 13 

Prof. Sérgio Ferreira do Amaral. Ausências não justificadas: Prof. Marcos Tadeu 14 

Nolasco da Silva e Prof. Reginaldo Palazzo Júnior. Os trabalhos foram 15 

secretariados pela funcionária do Centro de Computação Cláudia Bergonzoni 16 

Fassina. Havendo quórum legal, o Presidente deu início à terceira reunião 17 

ordinária do Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação, colocando 18 

em discussão a ata da segunda reunião ordinária, realizada em dezoito de outubro 19 

de 2006.  O Prof. LÉO pediu modificação na linha 39 pág. 5 para “teve que se 20 

ausentar antes da discussão e votação da mesma. Em função do horário”. 21 

Colocada em votação, a ata foi aprovada com uma abstenção. O Prof. MARCO 22 

AURÉLIO sugeriu que se transferisse a Ordem do Dia para antes do Expediente. 23 

A sugestão foi aceita pelos demais membros. Foi inciada então a discussão sobre 24 

a proposta de texto para o Regimento Interno do ConTIC, único ponto da pauta na 25 

Ordem do Dia. O Prof. MARCO AURÉLIO informou que a CTIC buscou junto à PG 26 

orientação quanto ao formato das Deliberações geradas pelo Conselho e disse 27 

que a PG respondeu informando que não cabe ao ConTIC gerar Deliberação, mas 28 

sim Instrução. Novo ofício foi enviado à PG para esclarecer este entendimento e a 29 

resposta deste ainda não ocorreu. A Sra. EDNA falou da experiência de Instrução 30 

Normativa na DGA e das diferentes necessidades do ConTIC. O Prof. MARCO 31 

AURÉLIO disse que vai manter o Conselho informado do andamento desta 32 

questão. O Prof. MARCO AURÉLIO explicou que a proposta do Regimento até o 33 

artigo 5º, sem os parágrafos, foi feita com base na Resolução que cria o ConTIC. 34 

Após discussão de vários itens da proposta, as sugestões do Plenário foram 35 

anotadas pela mesa para incorporação em uma nova versão do texto. Devido ao 36 

grande número de sugestões de modificação, o Presidente propôs que o texto 37 

fosse retirado de pauta. Colocada em votação esta proposta foi aprovada por 38 

unanimidade. Passou-se para o Expediente, o qual foi iniciado pela apresentação 39 

do Prof. CUSTÓDIO referente à avaliação preliminar feita por ele sobre o SIPEX e, 40 

em seguida, passou-se à apresentação da Sra. NELMA que tratou da situação 41 

atual e perspectivas futuras da elaboração e aprovação de planos de 42 

investimentos corporativos em TIC. O Prof. MARCO AURÉLIO solicitou aos 43 

apresentadores que fornecessem cópias de ambas as apresentações para serem 44 

disponibilizadas junto às Atas e Pautas do ConTIC no sítio da CTIC. Passou-se 45 

então aos informes, onde o Prof. MARCO AURÉLIO discorreu sobre a situação 46 

atual de domínios distintos de unicamp.br, mas sob a responsabilidade da 47 



Unicamp, ressaltou a importância do envio de informações para montar o 1 

calendário de reuniões do primeiro semestre de 2007, lembrou os presentes que 2 

já havia tratado (durante a discussão da Ordem do Dia) da consulta à PG sobre 3 

formato de deliberações ConTIC, explicou como está sendo conduzida a aquisição 4 

centralizada de softwares Adobe e citou os resultados do primeiro edital de 5 

migração de sistemas administrativos. Não havendo mais itens a tratar, a reunião 6 

foi encerrada às doze horas e quarenta minutos. 7 


