
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  realizada  em 10 de 
dezembro 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. Denis José Schiozer, Prof. Jônatas Manzolli, Prof. José Antonio Roversi, 
Prof. Ricardo de Oliveira Anido, Prof. Abimael Aranha Neto e Prof. Léo Pini Magalhães e dos 
membros suplentes Prof. Paulo de Barros Correia e Prof. Milton da Costa Lopes Filho. Ausências 
justificadas: Prof. Clésio Luis Tozzi, Prof. Edmundo Madeira, Prof. Francisco Gomes Neto, Sra. 
Edna Coloma, Sra. Maria do Rosário Rocha, Prof. Carlos Roberto de Souza Filho, Prof. Marcos 
Nolasco e Prof. Rogério Custódio. Ausências não justificadas: Prof. Sérgio Ferreira do Amaral e 
Prof.  Wanderley  Dias  da  Silveira.  Compareceu  também  a  Sra.  Nelma  Monticelli,  membro 
consultivo do conselho. O Presidente deu início à 26ª reunião ordinária do Conselho de Tecnologia 
de Informação e Comunicação colocando em discussão a ata da reunião de 10 de novembro de 
2008. Foi solicitada a correção da data da ata da reunião na linha 16 para 2008. Colocada em 
votação, a ata com a correção sugerida foi aprovada com 2 abstenções. Passando para o item 2 da 
Ordem do Dia, que trata de parecer favorável à solicitação de autorização para hospedagem na 
Unicamp do domínio vilanarede.org.br, o Prof. Marco Aurélio explicou que o parecer foi feito por 
ele mesmo por entender que a solicitação atende o previsto na GR 05/2005 e por ter chegado em 
tempo limite para entrar na pauta da reunião de dezembro. Colocado em votação, o parecer foi 
aprovado por unanimidade. O prof. Marco apresentou, então, a proposta de calendário de reuniões 
para  fevereiro  a  maio  de  2009.  Sugeriu-se  que  se  variasse  os  dias  da  semana  para  facilitar  a 
presença de quem dá aulas em determinado dia da semana, o que acarretou na sugestão de mudança 
da data da reunião de maio para dia 13. Acrescentou-se também que o horário será sempre 14 horas. 
Colocada em votação, a proposta com estas modificações foi aprovada por unanimidade. O Prof. 
Marco sugeriu que se antecipasse o Informe, o que foi aceito por todos. Em seguida, informou que a 
migração para o novo enlace de dados de 1Gbps entre Campinas e São Paulo ocorreu em 8 de 
dezembro de forma satisfatória. Após o informe, o Prof. Marco listou as justificativas de ausência e 
passou à apresentação da proposta de revisão da estrutura de TIC na Unicamp. Após a apresentação 
seguiu-se uma discussão sobre o assunto. Alguns dos pontos ressaltados pelos membros foram: o 
Prof.  Paulo  entende  que  precisamos  de  um órgão  executivo  além do  operacional,  pois  não  é 
suficiente contarmos apenas com um órgão operacional e uma estrutura consultiva (assessorias); o 
Prof. Milton entende ser fundamental contarmos com um Fórum Técnico Consultivo que reúna os 
gestores  dos  núcleos  de  TIC  descentralizados;  ele  questionou  se  é  necessário  definirmos  tão 
detalhadamente as condições necessárias para que ocorra uma descentralização; perguntou ainda 
onde se situaria o projeto SIGA em uma nova estrutura e foi informado de que a proposta prevê 
uma célula separada do operacional reportando diretamente à CTIC; o Prof. Anido propôs que seja 
criado um conselho dos núcleos de TIC subordinado à CTIC de modo a fortalecer o trabalho dos 
mesmos; ele entende ainda que uma estrutura baseada em assessorias é frágil e que seria melhor 
pensar em diretorias; ele acha que há uma grande heterogeneidade entre as assessorias propostas, já 
que aparentemente algumas atuam para dentro da CTIC e outras para fora; foi esclarecido que todas 
as assessorias propostas terão que atuar em conjunto com os núcleos descentralizados para lograrem 
êxito em seus objetivos; além disso as assessorias, apesar de terem um foco principal, poderiam ser 
chamadas a contribuir em outras frentes dependendo das necessidades da CTIC. Após as discussões 
e  esclarecimentos,  ficou acordado que o assunto voltaria  a  ser  tema das  próximas  reuniões  do 
conselho. Não havendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 17 horas e 20 minutos.


