
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE 1 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 2 

realizada em treze de dezembro de 2006 às catorze horas no mini-auditório do Centro de 3 

Computação da Unicamp sob a presidência do Prof. MARCO AURÉLIO AMARAL 4 

HENRIQUES e com o comparecimento dos membros titulares Prof. Célio Cardoso 5 

Guimarães, Prof. Clésio Luis Tozzi, Prof. Denis José Schiozer, Prof. José Antonio Roversi, 6 

Prof. Nelson Henrique Morgon, Prof. Ricardo de Oliveira Anido, Sra. Edna Aparecida 7 

Rubio Coloma, Prof. Léo Pini Magalhães, do membro consultivo Sra. Nelma Aparecida 8 

Magdalena Monticelli e dos membros suplentes Prof. Francisco Carlos Groppo e Prof. 9 

Rogério Custódio, que assumiram a posição de titulares ausentes. Ausências justificadas: 10 

Prof. Abimael Aranha Neto, Sra. Maria do Rosário Almeida Rocha, Prof. Osvaldir Pereira 11 

Taranto, Prof. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto, Prof. Marcos Tadeu Nolasco 12 

da Silva, Prof. Jonatas Manzolli e Prof. Sérgio Ferreira do Amaral. Ausência não 13 

justificada: Prof. Reginaldo Palazzo Júnior. Compareceram como convidados: Sr. Rubens 14 

Queiroz de Almeida, Sra. Osmaíra R. T. L. Raeder e Profa. Heloísa Vieira da Rocha. Os 15 

trabalhos foram secretariados pela funcionária do Centro de Computação Cláudia 16 

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

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

discussão a ata da terceira reunião ordinária, realizada em treze de novembro de 2006. 19 

Colocada em votação, a ata foi aprovada com quatro abstenções. Foi iniciada a 20 

apresentação sobre o passado, presente e futuro da ferramenta de Ensino a Distância – 21 

Teleduc – pela Prof. Heloísa do Instituto de Computação. Em seguida houve a 22 

apresentação da Sra. Osmaíra e do Sr. Queiroz, ambos do Centro de Computação, que 23 

tratou do panorama atual dos serviços de apoio ao Ensino à Distância prestados pelo 24 

Centro de Computação. Após as apresentações houve discussão sobre esta questão na 25 

UNICAMP. O Prof. MARCO AURÉLIO disse terem sido esclarecedoras as apresentações 26 

e as discussões e sugeriu que seja encaminhado um documento à Reitoria manifestando 27 

a preocupação do ConTIC em relação aos problemas relacionados ao Ensino a Distância 28 

e sugerindo a criação de um Fórum Permanente para discussão deste assunto, 29 

envolvendo Extensão, Graduação e Pós-graduação. O Prof. LÉO sugeriu que uma 30 

próxima discussão com a apresentação de um plano corporativo montado pelo NIED e 31 

CCUEC para TIC de apoio ao ensino aberto. A Sra. NELMA sugeriu que se tente 32 

formalizar um Fórum Técnico para tratar destas discussões, com envolvimento do NIED, 33 

CCUEC, FE e demais unidades/órgãos envolvidos no assunto. Passou-se para a Ordem 34 

do Dia, que teve como único item a proposta de texto para o Regimento Interno do 35 

ConTIC. Os Profs. MARCO AURÉLIO e LÉO apresentaram algumas sugestões de 36 

modificação, que foram todas aceitas pelo plenário e anotadas pela mesa. O Prof. 37 

MARCO AURÉLIO propôs o encaminhamento do Regimento com estas modificações à 38 

PRDU, para que seja encaminhada à Reitoria como proposta de resolução. Colocada em 39 

votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Passou-se então aos informes, onde o 40 

Prof. MARCO AURÉLIO ressaltou a importância do envio de informações para montar o 41 

calendário de reuniões do primeiro semestre de 2007, citou a publicação do edital para 42 

desenvolvimento do módulo “Ingresso na Pós-Graduação” do novo sistema de 43 

gerenciamento acadêmico, falou da publicação do edital para desenvolvimento do sistema 44 

de apoio à bolsa eletrônica de compras da Unicamp, citou a participação da Unicamp no 45 

projeto de certificação digital ICP-EDU da RNP, discorreu sobre a disseminação de vírus 46 

de computador na Unicamp e as providências que estão sendo tomadas sobre este 47 

assunto, citou a preparação de normas para instalação e operação de redes sem fio na 48 

Unicamp e repassou o convite feito pelo Prof. Jônatas para o lançamento do CD 49 

“Configurações”, projeto do qual o Prof. Jônatas faz parte. Não havendo mais itens a 50 

tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte minutos. 51 


