
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 10 de julho 
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. Denis José Schiozer, Prof. Edmundo Roberto Mauro Madeira,  Prof. José 
Antonio  Roversi,  Prof.  Abimael  Aranha  Neto,  Prof.  Léo Pini  Magalhães  e  Sra.  Maria  do Rosário 
Almeida  Rocha.  Ausências  justificadas:  Sra.  Edna  A  Rubio  Coloma,  Prof.  Francisco  de  Assis 
Magalhães Gomes Neto,  Prof.  Ricardo de Oliveira Anido,  Prof.  Sérgio Ferreira do Amaral e Prof. 
Marcos Tadeu Nolasco da Silva. Ausências não justificadas: Prof. Jônatas Manzolli e Prof. Rogério 
Custódio. Compareceu também a Sra. Nelma Monticelli, membro consultivo do conselho. O Presidente 
deu início à 21ª reunião ordinária do Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação propondo 
inverter a ordem do andamento da reunião, iniciando-se pelo Expediente. A sugestão foi aceita por 
todos e o Prof. Marco apresentou o Sr. Edson Luis Kitaka, Diretor da Divisão de Informática do HC, 
que fez uma apresentação sobre a estrutura e atividades deste núcleo de TI.  Na seqüência, o Prof. 
Marco apresentou a equipe da Assessoria de Informática da DGRH, que também apresentou a estrutura 
e atividades de TI na DGRH. Após as apresentações, os membros esclareceram várias dúvidas com o 
Sr. Kitaka e Sra. Regina. Findos os esclarecimentos, o Prof. Marco agradeceu a presença da equipe da 
DGRH e do representante do HC e deu seqüência à reunião arrolando as justificativas de faltas. O 
próximo item do Expediente tratou das definições para o Plano de Atualização Tecnológica Continuada 
– PATC de 2009. O Prof. Marco solicitou que os membros do conselho apresentem sugestões para o 
aprimoramento do programa para serem avaliadas na próxima reunião. O Prof. Abimael apontou que o 
item  consultoria consta como impedido de ser solicitado.  Sugeriu que se esclareça que consultoria 
entra na linha projetos. A Sra. Rosário disse que se deveria solicitar o PATC Manutenção por 2 anos e o 
PATC Projetos por períodos. O Prof. Marco disse que há a questão de restrição por parte da Aeplan, por 
ocasião do orçamento ser anual. A Sra. Nelma lembrou que já é feito o plano manutenção por 3 anos, 
pois é importante esta visão de prazo maior. A Sra. Nelma perguntou como será feita a priorização dos 
projetos, tanto os aprovados quanto os ainda a serem neste ano. O Prof. Marco disse que na próxima 
reunião o conselho deve votar as definições para o PATC 2009. Tendo em vista a necessidade de alguns 
membros de saírem antes do término da reunião, não foi possível manter o quórum necessário para 
votação. Por esta razão, o Prof. Marco anunciou que a apreciação da ata da reunião anterior e dos itens 
da Ordem do Dia ficarão para a próxima reunião, em 10 de agosto próximo. Passando aos Informes, o 
Prof. Marco disse que houve reunião entre a CTIC e representante da Microsoft para apresentação dos 
programas e tipos de licenciamento existentes. Disse que foi iniciada a confecção de convênio entre a 
Unicamp e Microsoft que permitirá a compra do pacote Microsoft Office Professional Plus para alunos, 
professores  e  funcionários  por  um valor  abaixo  do mercado e  sem ônus para a  Universidade.  Foi 
iniciada também uma avaliação da forma mais adequada de licenciamento de produtos Microsoft em 
volume. No próximo item, o Prof. Marco apresentou cópias de documentos da CGI sobre criação dos 
domínios  indymedia.org,  radiolivre.org  e  sarava.org  no  IFCH.  Não  havendo  mais  itens  a  tratar,  a 
reunião foi encerrada às 17 horas e 30 minutos.    


