
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  realizada  em 10 de 
novembro 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. Francisco 
de Assis Magalhães Gomes Neto, Prof. José Antonio Roversi, Prof. Ricardo de Oliveira Anido, Sra. 
Edna A Rubio Coloma e Prof. Léo Pini Magalhães e dos membros suplentes Prof. Marcos Tadeu 
Nolasco da Silva e Prof. Milton da Costa Lopes Filho. Ausências justificadas: Prof. Denis José 
Schiozer, Prof. Jônatas Manzolli, Prof. Carlos Roberto de Souza Filho, Prof. Abimael Aranha Neto, 
Sra. Maria do Rosário Almeida Rocha, Prof. Wanderley Dias da Silveira e Prof. Rogério Custódio. 
Ausências  não  justificadas:  Prof.  Sérgio  Ferreira  do  Amaral  e  Prof.  Paulo  de  Barros  Correia. 
Compareceu também a Sra. Nelma Monticelli, membro consultivo do conselho. O Presidente deu 
início à 25ª reunião ordinária do Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação destacando 
os itens 5, 6 e 7 da pauta e propondo a votação em bloco dos itens de 1 a 4 da pauta, a saber: ata da 
reunião de 11.09.2008, ata da reunião de 13.10.2008, parecer do Prof. Francisco Gomes contrário à 
solicitação  do  Nudecri  de  inclusão  do  domínio  conhecimentoeinovacao.com.br  no  DNS  da 
Unicamp e parecer do Prof. Francisco Gomes contrário à solicitação do Nudecri de inclusão do 
domínio  biotecnologiasderua.net  no  DNS da  Unicamp.  Os  itens  referidos  foram colocados  em 
votação  em  bloco  e  aprovados  por  unanimidade.  Passou-se  para  o  item  5,  que  tratou  da 
homologação da Decisão ConTIC D13/2008– Ad referendum sobre a distribuição dos recursos para 
o PATC 2009 – linha manutenção. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. O Prof. 
Marco fez uma breve explanação sobre o próximo item, citando que o interesse na aquisição do 
software Origin surgiu por meio do Prof. Roversi, que apresentou a demanda do IFGW e do IQ, as 
quais superariam os custos de uma licença ilimitada para toda a universidade. Disse que a CTIC fez 
uma apresentação aos administradores de redes e pediu que verificassem a necessidade junto a suas 
unidades. Informou que foi feito contato com a Aeplan para verificar a possibilidade de aquisição 
em conjunto e posterior repasse das unidades, o que obteve resultado positivo. Falou da reunião 
com o Dr. Paulo, Pró-reitor, em que este pede a opinião do ConTIC em relação à Reitoria subsidiar 
uma parte desta aquisição. Foi colocado em votação o encaminhamento desta questão de forma 
favorável à aquisição nas condições explicadas na pauta. A votação ocorreu e o encaminhamento foi 
aprovado por unanimidade.  O item 7 tratou da análise dos projetos submetidos ao PATC 2009, 
constando na pauta uma minuta de parecer elaborada pela CTIC para cada um dos projetos. As 
minutas foram discutidas uma a uma e sugestões de melhoria foram feitas para todas. Incorporadas 
estas  modificações  às  minutas,  os  pareceres  foram  votados  e  aprovados  separadamente,  por 
unanimidade. Seguiu-se para o expediente, com a citação das justificativas de faltas pelo Presidente. 
Nos  informes,  o  Prof.  Marco  colocou  que  trará  à  próxima  reunião  um novo  documento  para 
discussão, com as sugestões ocorridas em discussões anteriores sobre a proposta de novo modelo de 
TIC para a Unicamp. O Prof. Marco acrescentou um informe, sobre a ocorrência do cancelamento 
das eleições eletrônicas para representante de funcionários junto ao Consu, discorrendo sobre as 
questões técnicas que o provocaram. Não havendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 17 
horas e 30 minutos.
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