
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
E  COMUNICAÇÃO  DA UNIVERSIDADE  ESTADUAL DE  CAMPINAS realizada  em 11  de 
agosto 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. Edmundo Roberto Mauro Madeira, Prof. Ricardo de Oliveira Anido, 
Prof. Abimael Aranha Neto, Sra. Edna A Rubio Coloma e Prof. Léo Pini Magalhães e dos membros 
suplentes  Prof.  Marcos  Tadeu  Nolasco  da  Silva  e  Prof.  Sérgio  Ferreira  do  Amaral.  Ausências 
justificadas: Prof. Denis José Schiozer, Prof. José Antonio Roversi, Prof. Francisco de Assis Magalhães 
Gomes Neto e Prof. Rogério Custódio. Ausências não justificadas: Prof. Jônatas Manzolli e Sra. Maria 
do Rosário Almeida Rocha. Compareceram também a Sra. Nelma Monticelli, membro consultivo do 
conselho e,  como convidado,  o  Prof.  Milton da Costa  Lopes  Filho.  O Presidente  deu início à  22ª 
reunião ordinária do Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação colocando em discussão a 
ata da reunião de 10 de junho de 2008. O Professor Sérgio solicitou correção para que seu nome 
configure  como  ausência  justificada,  uma  vez  que  estava  em licença  prêmio.  Não  havendo  mais 
manifestações acerca desta ata,  foi  colocada em votação e aprovada com duas abstenções. O Prof. 
Marco colocou então em discussão a ata da reunião de 10 de julho. Novamente o Prof.  Sérgio se 
manifestou,  solicitando  correção  para  ausência  justificada  por  ocasião  de  licença  prêmio.  O Prof. 
Ricardo também se manifestou, solicitando a mesma correção, pelo mesmo motivo. A ata foi então 
corrigida e colocada em votação, sendo aprovada com duas abstenções. Passando para o item 3 da 
Ordem do  Dia,  que  trata  de  endereços  de  e-mail  para  alunos  egressos,  docentes  e  colaboradores 
aposentados, o Prof. Marco lembrou que esta discussão já esteve no expediente de reuniões anteriores. 
Destacou que a proposta é de se criar domínios de e-mail específicos e permanentes para estas classes 
de usuários, com os formatos  @alumni.unicamp.br (para alunos egressos) e @retired.unicamp.br (para 
docentes e funcionários aposentados). Os endereços devem permitir apenas o redirecionamento para 
outro endereço de e-mail fornecido pelo interessado, sem exigir áreas em disco nos computadores da 
Unicamp. Após alguma discussão, a proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, 
com a sugestão de submeter esta decisão à apreciação da PG a fim de que esta se manifeste quanto ao 
aspecto legal. O item 4 tratou da alteração da data da reunião ordinária de setembro, passando do dia 10 
para o dia 11. Esta alteração foi votada e aprovada por unanimidade. O Prof. Marco discorreu, então, 
sobre a versão 2009 do Programa de Atualização Tecnológica Continuada – PATC. Expôs que as regras 
são  as  mesmas  da  versão  anterior,  acrescidas  das  decisões  provenientes  das  discussões  anteriores 
ocorridas  para  a  definição  do  PATC  2008.  Apresentou  em  seguida  o  cronograma  do  Programa. 
Ocorreram  algumas  discussões,  as  quais  não  acarretaram  alterações  nas  propostas.  Foram  então 
colocados  em  votação  as  regras  e  o  cronograma  para  o  PATC  2009,  que  foram  aprovados  por 
unanimidade. No item 6, após alguns esclarecimentos, o Prof. Marco colocou em votação o Relatório 
de Aplicação da Reserva Técnica para Conectividade à rede ANSP 2007/2008 e este foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida, no item 7, o Prof. Marco expôs o Plano de Aplicação da Reserva Técnica 
para Conectividade à rede ANSP 2008/2009 e o colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Passando para o Expediente, o Prof. Marco leu as justificativas de ausência e passou para o único item 
dos Informes, que apresentou o relatório do CCUEC sobre sítios web hospedados em domínios .org 
que foram criados em máquinas do IFCH. Os membros discutiram sobre a questão e foi sugerido que a 
CTIC envie ofício ao diretor do IFCH alertando que esta situação fere o contido na Resolução GR 
05/2005 e pedindo que ele tome providências no sentido de regularizar criação dos domínios. Não 
havendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 17 horas.


