
ATA  DA  11ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE  INFORMAÇÃO  E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 10 de agosto de 2007 
às 14 horas no mini-auditório do Centro de Computação da Unicamp sob a presidência do Prof. MARCO 
AURÉLIO AMARAL HENRIQUES e com o comparecimento dos membros titulares Prof.   Clésio Luis 
Tozzi, Prof. Denis José Schiozer, Prof. Jonatas Manzolli, Prof. José Antonio Roversi, Prof. Nelson Henrique 
Morgon, Prof. Abimael Aranha Neto, do membro consultivo Sra. Nelma Magdalena Monticelli e do membro 
suplente Prof. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto, que assumiu a posição de membro titular ausente. 
Ausências justificadas: Prof. Edmundo Madeira, Prof. Osvaldir Pereira Taranto, Prof. Léo Pini Magalhães, 
Sra. Edna Aparecida Rubio Coloma, Sra. Maria do Rosário Almeida Rocha, Prof. Francisco Carlos Groppo, 
Prof. Marcos Tadeu Nolasco e Prof. Rogério Custódio.  Ausências não justificadas: Prof. Ricardo de Oliveira 
Anido, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral e Prof. Reginaldo Palazzo Júnior. Os trabalhos foram secretariados 
pela  funcionária  do Centro de Computação,  Cláudia  Bergonzoni  Fassina.  O Presidente  deu início  à  11ª 
reunião  ordinária  do  Conselho  de  Tecnologia  de  Informação  e  Comunicação  solicitando  do  conselho 
autorização para iniciar as discussões pelos Informes. Os presentes aprovaram a solicitação e o Prof. Marco 
Aurélio  passou  ao  item  1  dos  Informes,  que  trata  da  demanda  levantada  dos  softwares  Matlab  e 
Mathematica.  Mostrou  a  planilha  com as  demandas  consolidadas  e  apontou  os  itens  considerados  mais 
relevantes,  como a  discrepância  entre  o  número  de  Matlab  e  Simulink  pedidos,  a  grande  demanda por 
toolboxes  e  os  valores  projetados.  Destacou  ainda  os  valores  necessários  para  a  aquisição  do  software 
Mathematica comprando-se um número de licenças limitadas  e comparou-os ao valor para aquisição de 
licenças ilimitadas. Passando para o item 2, discorreu sobre a reunião realizada com a Pró-Reitora de Pós-
Graduação e sobre a definição da estratégia adotada pela Pró-Reitoria para atualização do software Matlab. 
Nesta estratégia as unidades interessadas em usar o software devem arcar com os custos das licenças que 
necessitarem. Disse que a  CTIC irá coordenar as solicitações para agrupá-las em uma só aquisição a fim de 
se obter   melhores níveis  de desconto e passar  a gerenciar  a contratação e as licenças.  Informou que a 
contratação e o pagamento será feito de forma centralizada, porém cada unidade deverá se comprometer 
formalmente a cobrir os gastos. O Prof. Denis perguntou da possibilidade de a PRPG manter o nível atual de 
disposição do valor existente atualmente. O Prof. Marco informou que a PRPG mostrou-se aberta a isto, 
porém ela deseja que seja feito um levantamento da demanda de forma mais precisa , com a sinalização de 
pagamento  das  licenças  por  cada unidade interessada.  O Prof.  Marco passou para o  item 3,  falando da 
reunião sobre a renovação do software Mathematica com o Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário, 
em que foram discutidas as demandas e os custos. Disse que, com base  nos levantamentos feitos, a PRDU se 
manifestou contrária à aquisição com recursos centralizados.  Ressaltou que a estratégia combinada para este 
caso deverá ser semelhante à aquisição do Matlab, com a coordenação do contrato pela CTIC  e gastos 
cobertos pelas unidades interessadas. Após estas explanações, o Prof. Marco retomou os demais itens da 
pauta e passou para a discussão das atas das três reuniões anteriores: 14.05, 18.06 e 16.07. O Prof. Denis 
solicitou correção na ata de 16.07,  pedindo para que constasse sua justificativa de ausência, uma vez que 
estava em férias. Não havendo outros comentários, as atas foram colocadas em votação e aprovadas com 
duas abstenções. Passou-se, então, para o item 1 da Ordem do Dia, que trata do parecer do Prof. Abimael 
referente à solicitação de criação do domínio nemo.unicamp.br.  As discussões se estenderam para o os dois 
itens seguintes da pauta, uma vez que todos são pareceres referentes a solicitações de criações de domínios. 
Após amplo debate, houve um consenso de que todos os pedidos  deveriam ser enquadrados no inciso III do 
artigo 44 da Resolução GR 05/2005, no qual  se  coloca o nome do evento, convênio, projeto ou serviço 
dentro  do  domínio  do  órgão  em  que  o  serviço   será  executado,  ou  seja:  www.  [nome_do_evento]. 
[nome_do_órgão].unicamp.br  ou  www.[nome_do_orgão].unicamp.br/[nome_do_evento].   Não  havendo 
mais comentários, passou-se à votação dos pareceres. O parecer do item 1 foi aprovado com uma abstenção, 
o do item 2 foi aprovado por unanimidade e o do item 3 foi reprovado por unanimidade, com a indicação do 
ConTIC de que a solicitação do item 3 também deveria se adequar ao inciso III do Art. 44 da Resolução GR 
05/2005.  No item 4 da Ordem do Dia tratou-se da proposta de calendário de reuniões do conselho para o 
segundo semestre de 2007. O Prof. Marco Aurélio informou que a data de dezembro contida na proposta 2 é 
dia  de  reuniões  da  CAD  e  CEPE.  Sugeriu-se,  então,  que  se  mude  para  07/12.  Não  havendo  outras 
considerações, a proposta 2, com a mudança da reunião de dezembro de 2007 para o dia 07/12, foi aprovada 
por unanimidade. O assunto do item 5 foi a submissão do cronograma, processo e critérios do Plano de 
Atualização Tecnológica Continuada de 2008, que foi exposto pelo Prof. Marco Aurélio. Sugeriu-se dividir 
os planos e projetos entre os membros, de forma a agilizar a etapa de análise por parte do ConTIC. Houve 
manifestações de alguns membros de parabenização aos condutores do processo. A proposta para o PATC 
2008 foi aprovada por unanimidade. Passando para o item 6 da Ordem do Dia, o  Prof. Marco Aurélio falou 
da análise jurídica feita pela PG sobre o Regimento Interno do ConTIC. Não houve considerações contrárias 
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e a proposta de redação da PG foi aprovada por unanimidade. Retornando aos Informes,  item 4, o Prof. 
Marco Aurélio explicou que foi enviada à FAPESP uma versão mais  completa e detalhada do Plano de 
Aplicação da Reserva Técnica para Conectividade à Rede ANSP . Disponibilizou a nova versão do texto 
para consulta pelos interessados e  destacou que não houve nenhuma alteração de conteúdo, mas apenas o 
acréscimo de informações complementares sobre a Unicamp e sua infra-estrutura de rede.  No item 5 dos 
Informes foram levantadas a questão da disponibilização   de todo o conteúdo das reuniões do conselho na 
web.,  Os membros do ConTIC sugeriram que se publicasse na web as atas e documentos que refletissem as 
decisões tomadas.  Passou-se, então,  ao item 6, sobre treinamentos oferecidos pelo CCUEC. O Prof. Marco 
Aurélio  explicou que no passado eram oferecidos pelo CCUEC treinamentos à comunidade externa e que 
isso foi interrompido. Destacou que existe uma demanda tanto interna (para oferecer tais treinamentos) como 
externa (pessoas interessadas na experiência adquirida pelos técnicos do CCUEC em questões de TIC) e que 
o oferecimento destes treinamentos poderia se constituir em um incentivo a mais para os técnicos do centro 
se manterem atualizados em suas respectivas especialidades. Por este motivo gostaria de ouvir as opiniões 
dos membros do conselho sobre este assunto.   O Prof. Jônatas sugeriu que se  averiguasse o formato usado 
pelo CEL e outros membros sugeriram que se fizesse uma verificação sobre as causas da interrupção do 
oferecimento. Tendo tratado de todos os itens, a  reunião foi encerrada às dezessete horas e trinta minutos.
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