
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 12 de maio 
de 2008 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 Tozzi, Prof. Denis Schiozer, Prof. José Antonio Roversi, Prof. Abimael Aranha Neto, Sra. 
Edna Coloma, Prof. Léo Pini e Sra. Maria do Rosário Rocha e dos membros suplentes Prof. Francisco 
Gomes  e  Prof.  Sérgio  do  Amaral.  Ausências  justificadas:  Prof.  Edmundo  Madeira,  Prof.  Jônatas 
Manzolli, Prof. Ricardo Anido, Sra. Nelma Monticelli, Prof. Francisco Groppo, Prof. Marcos Nolasco e 
Prof. Rogério Custódio. Ausências não justificadas: Prof. Osvaldir Taranto e Prof. Reginaldo Palazzo. 
O  Presidente  deu  início  à  19ª  reunião  ordinária  do  Conselho  de  Tecnologia  de  Informação  e 
Comunicação  colocando  em  discussão  a  ata  da  reunião  de  16  de  abril  de  2008.  Não  havendo 
manifestações, a ata foi aprovada com uma abstenção. Passando para o item 2 da Ordem do Dia, o Prof. 
Marco Aurélio fez uma breve consideração retomando a idéia do que é esperado dos Fóruns Técnicos 
Consultivos. Propôs que cada um dos Fóruns tenha a participação de alguém do ConTIC. O Prof. Léo 
disse  que  acha  necessário  ter  como  política  que  o  coordenador  do  Fórum  venha  ao  Conselho 
periodicamente relatar o andamento do trabalho. O Prof. Marco disse que isto não está previsto na 
Resolução GR 21/2006, mas que o conselho pode criar cada Fórum com o formato desejado. Ou seja, o 
Fórum já pode nascer com indicação de coordenador,  prazo para apresentar relatório e prazo para 
finalizar o trabalho, por exemplo. Quando a atividade do Fórum for terminada, deve haver uma análise 
pelo conselho sobre se o  Fórum deve ser  extinto ou mantido em funcionamento.  O Prof.  Roversi 
sugeriu  uma  regra  que  obrigue  a  apresentação  de  um relato  do  andamento  dos  trabalhos  quando 
decorridos 2/3 do prazo estipulado. Após discussões, formulou-se a proposta de formação do FTC para 
Certificação Digital com os sete nomes propostos na pauta – Prof. Ricardo Dahab, Prof. Marco Aurélio 
Amaral  Henriques,  Sra.  Regina Bernardo da Luz,  Sr.  Antonio Faggiani,  Sr.  Fernando Moreno,  Sr. 
Aguinaldo Forquesato e Sr. Ricardo Bueno da Silva, sob coordenação do Prof. Marco Aurélio, com o 
prazo de 3 meses para cumprir o trabalho descrito na proposta contida na pauta, a saber: “proposta de 
mecanismos para integração da certificação ICPEDU com a emissão das identidades funcionais com o 
objetivo de permitir tanto a autenticação como o uso de assinaturas digitais via cartão inteligente.” A 
proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Encerrados os itens da Ordem do Dia, o 
Prof. Marco iniciou o Expediente listando as justificativas de faltas. No item 2, o Prof. Marco fez uma 
breve  introdução  da  questão  da  avaliação  do  atual  modelo  de  TIC  na  Unicamp,  lembrando  as 
discussões anteriores sobre o tema ocorridas no ConTIC e organizadas em texto contido na pauta. O 
Prof. Léo foi convidado a comentar a proposta apresentada por ele, fruto das discussões já citadas. 
Seguiu-se  então  um  debate  sobre  o  papel  do  ConTIC,  da  CTIC  e  do  CCUEC.  Foi  levantada  a 
necessidade de se considerar a elaboração da certificação da CTIC, seu impacto sobre a certificação do 
CCUEC e a determinação da hierarquia ideal. Cogitou-se também a idéia de serem feitas oficinas de 
gestão no ConTIC para aprofundar a questão, convidando pessoas externas que possam contribuir para 
as discussões e propostas. Outras considerações e sugestões foram feitas, tais como: criação de um FTC 
envolvendo os responsáveis por TIC de órgãos/unidades grandes; buscar forma de dar à CTIC uma 
atuação no nível de uma Pró-Reitoria de TIC, a exemplo do que foi feito na UFMG. As discussões 
convergiram para a solicitação do conselho para que o Prof. Marco, baseado nestas colocações, faça 
uma proposta de medidas concretas que poderiam ser adotadas para reestruturar os órgãos de TIC no 
sentido de permitir que eles possam desempenhar melhor seus papéis. Passando para os Informes, o 
Prof. Marco falou do pedido de desligamento feito pelo Prof. Francisco Groppo (que vai assumir a 
Coordenadoria de Graduação da FOP), agradecendo suas contribuições e informando que o fato já foi 
comunicado à PRDU, a fim de ser providenciada a nomeação de um substituto. Apresentou em seguida 
os resultados da Comissão de Sindicância sobre o incidente ocorrido nas bases de dados e no Virtua do 
SBU  e  a  solicitação  da  CGU/Unicamp  no  sentido  de  que  as  recomendações  da  comissão  sejam 
implementadas  o  mais  rapidamente  possível.  O  terceiro  informe  tratou  do  aumento  dos  recursos 
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disponibilizados pela Unicamp para o projeto de rede sem fio para áreas externas no campus e na 
moradia. Com este aumento de recursos foi possível expandir a área de cobertura na região do Ciclo 
Básico, abrangendo agora uma parte das áreas externas das unidades que circundam a praça do básico. 
O  Prof.  Marco  acrescentou  mais  um informe,  relatando  que  recebeu  dois  analistas  da  FCM  que 
trouxeram para análise preliminar uma minuta de documento que foi elaborado pelas equipes  de TI dos 
órgãos da área da saúde em resposta à determinação do ConTIC de que estes órgãos preparassem um 
projeto conjunto para a criação de um novo sistema informatizado de suporte às suas atividades.  Este 
documento será apresentado ao ConTIC em sua versão final assim que for concluído. Não havendo 
mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 17 horas e 10 minutos.
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