
ATA  DA  20ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE 
INFORMAÇÃO  E  COMUNICAÇÃO  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DE 
CAMPINAS realizada em 10 de junho 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 Luis Tozzi, Prof. 
Jônatas  Manzolli,  Prof.  José  Antonio  Roversi,  Sra.  Edna  A Rubio  Coloma,  Prof.  Léo  Pini 
Magalhães e do membro suplente Prof. Marcos Tadeu Nolasco da Silva. Ausências justificadas: 
Prof. Abimael Aranha Neto, Prof. Denis José Schiozer, Prof. Edmundo Roberto Mauro Madeira, 
Prof. Osvaldir Pereira Taranto, Prof. Ricardo de Oliveira Anido, Sra. Maria do Rosário Almeida 
Rocha, Prof. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral e 
Prof. Rogério Custódio. Compareceu também a Sra. Nelma Monticelli, membro consultivo do 
conselho. Compareceram como convidados, o Prof. Carlos Roberto de Souza Filho do Instituto 
de Geociências e o Prof. Milton da Costa Lopes Filho da Coordenadoria Geral da Universidade. 
O Presidente deu início à 20ª reunião ordinária do Conselho de Tecnologia de Informação e 
Comunicação  apresentando  os  Professores  Milton  Lopes  e  Carlos  Roberto,  que  estão 
aguardando a formalização de indicação como membros do conselho. Após isto, foi colocada 
em discussão a ata da reunião de 12 de maio de 2008. Não havendo manifestação, a ata foi 
aprovada com uma abstenção. Passou-se ao item 2 da Ordem do Dia, que trata do parecer do 
Prof.  Roversi  acerca  da  solicitação  do  SIARQ  para  a  criação  do  domínio 
www.zeferinovaz.unicamp.br . O Prof. Roversi explicou que seu parecer é favorável à criação, 
com base no inciso II do Artigo 44 da Resolução GR 05/2005. Submetido à votação, o parecer 
foi  aprovado  por  unanimidade.  O  3º  item  foi  a  proposta  de  criação  do  Fórum  Técnico 
Consultivo para Assuntos de Software Livre. A Sra. Edna sugeriu acrescentar o nome do Sr. 
Marcos Dario Garcia Sae à composição deste FTC. A Sra. Nelma perguntou de quem seria a 
coordenação deste FTC. O Prof. Marco sugeriu que seja o Prof. Ricardo Anido e, em caso de 
impedimento deste, o Prof. Hans Liesenberg. Tendo sido acrescidos à proposta o nome sugerido 
pela Sra. Edna e a indicação de coordenação pelo Prof. Anido ou Prof. Hans, a proposta foi 
submetida  à  votação  e  aprovada  por  unanimidade.  Passando ao  Expediente,  o  Prof.  Marco 
relacionou as justificativas de faltas. O Prof. Marco sugeriu, e obteve a concordância de todos, 
que se passasse para o item 3 do Expediente. Relembrou que este assunto, uso de e-mail para 
professores  aposentados,  já  esteve  em  pauta  no  Conselho,  tendo  sido  objeto  de  Decisões 
ConTIC e de parecer da PG. Acrescentou que há agora o acréscimo da questão de endereço de 
e-mail para alunos egressos. A proposta é que se resolva esta questão criando domínios de e-
mail  específicos  para  docentes  e  funcionários  aposentados  e  alunos  egressos,  que  apenas 
permitam o redirecionamento para um novo endereço de e-mail a ser informado pelo usuário, 
não havendo assim quota em disco. As sugestões foram  fulano@alumni.unicamp.br para ex-
alunos e sicrano@retired.unicamp.br para docentes e funcionários aposentados. Houve algumas 
discussões e foi proposto que sejam feitas sugestões e que o tema volte a ser discutido em 
reunião futura. O Prof. Marco fez uma breve explanação sobre a apresentação que virá a seguir 
sobre a estrutura e as atribuições do CCUEC, com o objetivo de embasar uma proposta concreta 
de nova estrutura para o modelo de TIC da Unicamp.  A Sra. Nelma apresentou as atribuições e 
papéis desempenhados pelo CCUEC. Seguiu-se rica discussão e vários esclarecimentos foram 
prestados por ela. Após esta apresentação, o conselho solicitou ao Prof. Marco que faça um 
convite aos  núcleos de TIC de maior porte para que façam apresentação similar. O Prof. Marco 
passou então aos Informes sobre o status do contrato para o software anti-vírus, sobre a ciência 
tomada por parte da CTIC da existência de domínios .org desconhecidos dentro da Unicamp e 
sobre o relatório em preparação sobre o assunto pela equipe de conectividade, sobre a questão 
do licenciamento do software Matlab, sobre a  certificação digital já estar em operação dentro 
do  CCUEC  e  sobre  o  serviço  de  reciclagem  de  micros  também já  estar  em  operação  na 
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Unicamp. Acrescentou ainda dois outros informes que não constavam da pauta da reunião: o 
primeiro foi sobre a proposta que a FAPESP fez às 6 universidades paulistas que mais utilizam a 
rede ANSP no sentido de que elas formem um grupo que assuma a gestão e operação da rede 
ANSP; o segundo foi sobre a notícia de que a Unicamp teria assinado um contrato com o grupo 
Universia se comprometendo a instalar aqui no campus o sistema OpenCourseware (OCW) do 
MIT com o objetivo  de  divulgar  na  web material  de  ensino usado nas  aulas  de  cursos  de 
graduação, iniciativa similar à já existente e conhecida como Portal do Ensino Aberto. Não 
havendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 17 horas e 20 minutos.


