
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE 1 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 2 
CAMPINAS realizada em 20 de março de 2007 às 14 horas no mini-auditório do 3 
Centro de Computação da Unicamp sob a presidência do Prof. MARCO AURÉLIO 4 
AMARAL HENRIQUES e com o comparecimento dos membros titulares Prof. 5 
Clésio Luis Tozzi, Prof. José Antonio Roversi, Prof. Osvaldir Pereira Taranto, Prof. 6 
Abimael Aranha Neto, Prof. Léo Pini Magalhães, Sra. Maria do Rosário Almeida 7 
Rocha, do membro consultivo Sra. Nelma Aparecida Magdalena Monticelli e do 8 
membro suplente Prof. Rogério Custódio, que assumiu a posição de titular 9 
ausente. Ausências justificadas: Prof. Denis José Schiozer, Prof. Jonatas Manzolli, 10 
Prof. Nelson Henrique Morgon, Prof. Ricardo de Oliveira Anido, Sra. Edna 11 
Aparecida Rubio Coloma, Prof. Francisco Carlos Groppo, Prof. Francisco de Assis 12 
Magalhães Gomes Neto, Prof. Marcos Tadeu Nolasco da Silva e Prof. Sérgio 13 
Ferreira do Amaral. Ausência não justificada: Prof. Reginaldo Palazzo Júnior 14 
Compareceram como convidados: Prof. Guido Araújo (IC/UNICAMP), Profa. 15 
Cecília Rubira (IC/UNICAMP),  Prof. Sandro Rigo (IC/UNICAMP), Prof. Rodolfo 16 
Azevedo (IC/UNICAMP), Prof. Omar Branquinho (PUC-Campinas), Sra. Cecília 17 
Martins (NIED/UNICAMP), Sr. Eduardo (aluno de mestrado da PUC), Sr. José 18 
Matheus Pinheiro e Sra. Rachel de Carvalho Pascoalino (ambos da Diretoria 19 
Técnica de Conectividade do CCUEC). Os trabalhos foram secretariados pela 20 
funcionária do Centro de Computação Cláudia Bergonzoni Fassina. O Presidente 21 
deu início à 6ª reunião ordinária do Conselho de Tecnologia de Informação e 22 
Comunicação informando que iniciaria os trabalhos com os itens do Expediente, 23 
ou seja, com as apresentações programadas sobre redes sem fio. Em seguida 24 
apresentou os convidados e passou a palavra ao Prof. Guido para falar sobre o 25 
projeto WiMax-City. Após a apresentação, a Profa. Cecília Rubira falou que esta 26 
iniciativa do Prof. Guido veio de encontro com ações da PRG que já estão em 27 
andamento. Disse que está sendo avaliado um investimento em PDAs (com 28 
interface de rede sem fio) para uso no campus e dentro da sala de aula, assim 29 
como a compra de antenas. O Prof. Branquinho informou que os testes estão 30 
sendo feitos há mais de um ano e que consegue-se fazer uma boa cobertura para 31 
o campus, disponibilizando um sinal de rádio sem problemas. Disse que isto pode 32 
fazer uma grande diferença para a área de conectividade. Falou que as ações de 33 
instalação de redes sem fio acontecem de forma fragmentada na UNICAMP e esta 34 
seria uma possibilidade de integração. Informou que conversou com a Vice-35 
Reitora da PUC e esta demonstrou muito interesse em participar de um projeto em 36 
conjunto com a Unicamp. O Prof. Marco Aurélio sugere que as perguntas ocorram 37 
após a apresentação do Sr. Pinheiro. Com a palavra, o Sr. Pinheiro fez uma 38 
introdução sobre as iniciativas em redes sem fio conduzidas pelo CCUEC e 39 
passou a palavra à Sra. Rachel, que detalhou mais tais iniciativas. Após esta 40 
apresentação, abriu-se às perguntas. O Prof. Marco Aurélio perguntou quantas 41 
antenas seriam necessárias para cobrir toda a UNICAMP. O Prof. Branquinho 42 
informou que, com relação aos pontos de acesso Wi-Fi, podem ser instalados os 43 
pontos que se desejar, criando uma cobertura gradual e contínua, como uma 44 
bolha, e as Unidades de Ensino e Pesquisa cuidariam cada uma de sua área. O 45 
Prof. Léo levantou a questão sobre qual seria a discussão no ConTIC. Disse que, 46 
para começar, deve-se definir quais problemas queremos resolver. O Prof. 47 



Abimael disse que imagina que esta situação é similar à de telefonia celular. 1 
Perguntou por que tem que existir os dois tipos de rede (WiMax e WiFi). O Prof. 2 
Branquinho disse que a sugestão é que, em áreas em que se tem cabeamento, 3 
não se use rede sem fio, já que há questões de segurança e instabilidade desta 4 
rede. Houve discussão ampla sobre estas questões entre os membros do ConTIC. 5 
O Prof. Branquinho falou da necessidade de se regulamentar a questão da rede, 6 
tratando das áreas públicas e dos pontos de acesso sem fio instalados sem o 7 
conhecimento da universidade. A Sra. Maria do Rosário falou da necessidade de 8 
se elaborar um texto sobre políticas para implantação de rede sem fio, reforçou a 9 
necessidade de se trabalhar de forma estratégica nisto. O Prof. Marco Aurélio 10 
disse que estas discussões estão sendo feitas entre o CCUEC e os 11 
Administradores de Rede das Unidades, citou as recomendações que estão na 12 
pauta e informou que num futuro breve o ConTIC deverá se debruçar sobre este 13 
tema para definir algumas regras. Disse que a apresentação do projeto piloto do 14 
WiMax foi muito importante, já que esta experiência poderá nos ajudar bastante. 15 
Ressaltou ainda que as discussões estão apenas começando no ConTIC e que 16 
novas discussões deverão ocorrer. Encerrou-se então o Expediente e passou-se à 17 
votação da ata. Havendo quórum legal, foi colocada em discussão e votação a ata 18 
da 5ª reunião ordinária, realizada em 26 de fevereiro de 2007, a qual foi aprovada 19 
com duas abstenções. Passou-se então ao único item da Ordem do Dia, que trata 20 
do Parecer PG sobre o Regimento do ConTIC. Neste parecer a PG sugere que as 21 
substituições de membros suplentes por titulares só devem ocorrer dentro de uma 22 
mesma categoria. Seguiu-se uma discussão entre os membros do Conselho que 23 
ratificaram a idéia presente no texto original da proposta do regimento interno, a 24 
qual previa que qualquer membro suplente poderia substituir qualquer membro 25 
titular, independentemente da categoria ocupada por um ou por outro. O Prof. 26 
Marco Aurélio colocou em votação o parecer, que foi rejeitado por unanimidade. 27 
Simultaneamente, foi aprovado o encaminhamento de que seja feita uma consulta 28 
à PG sobre a eventual existência de uma exigência legal para que o texto original 29 
da proposta seja modificado. Caso não exista, então será solicitada novamente a 30 
aprovação e publicação pela Reitoria do Regimento Interno da forma como está 31 
na proposta. Se houver uma exigência legal para a mudança, será sugerido à PG 32 
então que, no parágrafo 4º, artigo 5º, haja apenas a supressão da palavra 33 
“prioritariamente”. Em seguida, o Prof. Marco Aurélio passou para os informes 34 
previstos, aos quais o Prof. Abimael acrescentou que, sobre o Projeto de 35 
Atualização dos recursos de TI do HC, haverá reuniões entre a Área de TI e a 36 
Superintendência do Hospital nos próximos dias. Não havendo mais itens a tratar, 37 
a reunião foi encerrada às 17 horas e trinta minutos. 38 


