
ATA DA 23ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO  E  COMUNICAÇÃO  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DE 
CAMPINAS realizada em 11 de setembro 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 Antônio Roversi, 
Prof. Ricardo de Oliveira Anido, Prof. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto, Prof. 
Sérgio Ferreira do Amaral, Prof. Abimael Aranha Neto, Sra. Edna A Rubio Coloma e Prof. 
Léo Pini Magalhães e dos membros suplentes Prof. Carlos Roberto de Souza Filho, Prof. 
Wanderley Dias da Silveira, Prof. Milton da Costa Lopes Filho. Ausências justificadas: Prof. 
Jonatas Manzolli, Sra. Maria do Rosário Rocha e Prof. Marcos Tadeu Nolasco da Silva e 
Prof.  Rogério  Custódio.  Ausência  não  justificada:  Prof.  Paulo  de  Barros  Correia.  O 
Presidente deu início à reunião apresentando os novos membros, indicados na Portaria GR 
41/200 e dando-lhes as boas-vindas. Colocou em discussão a ata da 22ª reunião ordinária, de 
onze  de  agosto  passado.  Não  havendo  manifestações,  a  ata  foi  colocada  em votação  e 
aprovada com quatro abstenções. O Prof. Marco sugeriu que se passasse aos Informes e, 
tendo  sido  acatada  a  sugestão,  falou  dos  Recursos  da  Reserva  Técnica  FAPESP para 
2008/2009 e do EAD. O Prof. Edmundo pediu para falar e colocou um informe sobre o 
Fórum Permanente “Redes do Futuro”, convidando todos a participar no próximo dia 19. 
Terminados os informes, o Prof. Marco anunciou que o item principal da pauta do dia seria a 
retomada da discussão sobre o novo modelo de TIC para a universidade. Em seguida fez 
apresentação  da  proposta  deste  novo  modelo  e  sugeriu  que  houvesse  continuidade  da 
reunião  em  data  posterior,  devido  ao  adiantado  da  hora.  Após  consulta  aos  presentes, 
decidiu-se continuar as discussões no próximo dia 17 de setembro, a partir das 8h30min. No 
dia 17 houve a continuação da reunião com a presença do Prof. Clésio, Prof. Denis, Prof. 
Roversi, Prof. Anido, Prof. Sérgio, Prof. Abimael, Sra. Edna, Prof. Léo, Sra. Rosário, Sra. 
Nelma e Prof. Milton. O Prof. Marco colocou os itens principais para embasar a reunião e os 
membros iniciaram as discussões sobre itens específicos da proposta. Após várias discussões 
e  esclarecimentos,  os  membros  do conselho  se  mostraram, em suas  falas,  favoráveis  às 
idéias básicas da proposta, tais como, (i) o efetivo funcionamento da CTIC e do ConTIC em 
uma  posição  mais  diretamente  ligada  à  reitoria,  (ii)  a  descentralização  dos  serviços  de 
desenvolvimento  e  manutenção  dos  sistemas  administrativos  (conforme  já  havia  sido 
sinalizado para a Coordenadora da DGA, Sra. Edna Coloma, na reunião de maio de 2008), 
(iii) a reorganização da CTIC e do CCUEC no sentido de se tornarem um só órgão para 
exercer um novo papel como órgão central de TIC mais focado nas questões tecnológicas e 
em condições de melhor orientar e auxiliar os núcleos de TIC descentralizados. Entretanto, 
os membros levantaram algumas dúvidas com relação à forma como o conselho deveria se 
manifestar sobre cada um destes temas, já que há interpretações diferentes sobre até que 
nível de profundidade o conselho deve se envolver nas questões. Por este motivo, não foi 
promovida nenhuma votação sobre o tema, optando o conselho por retomar as discussões 
em reuniões futuras a fim de elaborar uma proposta de novo modelo de TIC que possa ser 
considerada pela Unicamp em uma próxima certificação. A reunião foi encerrada às 13h00.


