
ATA  DA  27ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
realizada em 10 de fevereiro de 2009 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  Madeira,  Prof.  Francisco  Gomes  Neto  e  Prof.  Léo  Pini  Magalhães  e  dos  membros 
suplentes Prof. Marcos Nolasco e Prof. Milton da Costa Lopes Filho. Ausências justificadas: Prof. 
Jonatas Manzolli, Prof. José Antoni Roversi, Prof. Abimael Aranha Neto, Sra. Maria do Rosário 
Rocha,  Sra.  Edna  Coloma,  Prof.  Carlos  Roberto  de  Souza  Filho  e  Prof.  Rogério  Custódio. 
Ausências não justificadas: Prof. Ricardo Anido, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, Prof. Paulo de 
Barros Correia e Prof. Wanderley Dias da Silveira. Compareceu também a Sra. Nelma Monticelli, 
membro consultivo do conselho. O Presidente deu início à 27ª reunião ordinária do Conselho de 
Tecnologia  de Informação e Comunicação agradecendo a presença de todos e  dando início aos 
trabalhos do ano de 2009, colocando em discussão a ata da reunião de 10 de dezembro de 2008. 
Não  houve  manifestações  e,  colocada  em  votação,  a  ata  foi  aprovada  com  duas  abstenções. 
Passando  para  o  Expediente,  o  Prof.  Marco  arrolou  as  justificativas  de  ausências.  Após  isso, 
apresentou a minuta de alteração do art. 5º do regimento interno do ConTIC, constante da pauta, 
explicando  que  a  principal  mudança  sugerida  é  que  o  titular  que  se  encontre  impedido  de 
comparecer indique quem será seu substituto. Algumas sugestões foram feitas e ficou definido que 
o Prof. Marco irá elaborar novo texto para ser apreciado pelos membros na próxima reunião. No 
próximo item, tratou-se da proposta de revisão da estrutura de TIC na Unicamp, baseando-se na 
mesma documentação apresentada na reunião anterior. O Prof. Marco iniciou dizendo que parece 
ser consenso entre os membros do Conselho que a CTIC seja subordinada diretamente à Reitoria e 
não mais à PRDU, como atualmente. Disse que isso aumentaria a visibilidade da CTIC e permitiria 
que a mesma contribuísse mais prontamente nas propostas e iniciativas que dependem de serviços 
de TIC, melhorando assim a qualidade da prestação de serviços à universidade. O Prof. Milton acha 
que a Reitoria vê com simpatia a idéia de se levar a CTIC para um nível mais acima. O Prof. Clésio 
disse que não vê muita diferença nesta mudança, pois acha que é necessário incentivar um olhar da 
Reitoria mais interessado nesta área. O Prof. Nolasco citou a experiência na FCM e as dificuldades 
enfrentadas pela sua comissão de EAD própria. O Prof. Milton disse que estando a CTIC nesta nova 
posição, haveria uma diferença de organização, passando de prestador de serviço a um outro nível. 
Questionou se isso é interessante ao Centro de Computação, já que haveria outras consequências. 
Ele entende que a mudança, mesmo significando pouco, pode ser benéfica pois os Pró-Reitores 
teriam acesso mais direto à CTIC. O Prof. Léo sugeriu que o Coordenador de TIC tenha o mesmo 
nível de Pró-Reitor, mas sem voto no Consu. Este Coordenador não seria prestador de serviço, mas 
atuaria na elaboração e condução de políticas de TIC de mais alto nível. O Prof. Milton lembrou os 
presentes do modelo do Cocen e da Cori e sugeriu que o ConTIC seja formado por uma comissão 
mais ampla, formada por todos os coordenadores de informática das unidades. O Prof. Leo sugere 
que  sejam  considerados  também  os  casos  de  DGRH,  DGA,  Prefeitura  e  BC,  nos  quais  a 
coordenação é exercida por funcionários não docentes. O Prof. Nolasco sugeriu que o Conselho 
consulte especialistas em gestão de TI e sugeriu os nomes de alguns professores do IG. O Prof. 
Milton  falou  da  possibilidade  de  se  sugerir,  para  a  CGU,  um Fórum Extra  dentro  dos  Fóruns 
Permanentes para discutir a questão de gestão de TIC na universidade. O Prof. Marco disse que, 
apesar da Resolução GR que criou a CTIC já ter declarado que a mesma é um órgão executivo da 
Reitoria e subordinado ao ConTIC, na prática o termo Reitoria tem sido adotado de forma mais 
ampla, englobando todas as Pró-Reitorias, e a CTIC permanece como estava a extinta CGI: abaixo 
da  PRDU.  Por  este  motivo  ele  entende  que  seria  adequado  se  o  ConTIC  se  manifestasse 
formalmente por meio de uma recomendação dirigida à Reitoria sobre a conveniência de se ter a 
CTIC e o ConTIC ligados  mais  diretamente  à  Reitoria.  O assunto deverá  retornar  à  pauta  nas 
reuniões futuras para continuação das discussões em busca de uma proposta de consenso. O Prof. 
Marco acrescentou os seguintes informes aos que já estavam na pauta: informou que a equipe de TI 
da USP, por conta do GeInfo, convidou o CCUEC para uma discussão conjunta sobre sistemas de 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52



informação, a qual vai acontecer aqui na Unicamp. Participarão também a DGRH e a DGA. O 
próximo informe é sobre os avanços recentes do SIGA. O Prof. Léo sugeriu uma apresentação da 
arquitetura do sistema na próxima reunião do ConTIC, para a qual seriam convidados, além dos 
membros do Conselho, a Profa. Tereza, o Prof. De Decca, o Prof. Mohamed, o Prof. Paulo e os 
membros do GRE (grupo gestor do SIGA). Informou da ocorrência de reunião com pessoal da 
Microsoft,  para  esclarecer  sobre  o  contrato  Select  da  Reitoria  e  que  em  breve  haverá  um 
comunicado para toda a Unicamp sobre isto. Informou ainda que a Aeronáutica (Cindacta) procurou 
o  Grupo  de  Gestão  por  Processos  (GEPRO),  na  pessoa  da  Sra.  Nelma,  para  obter  maiores 
informações e autorização para uso do material didático adotado no GEPRO. Também a Facamp 
contactou  a  Sra.  Nelma  para  solicitar  uma  palestra  sobre  este  tema.  Passou  para  os  informes 
constantes da pauta, iniciando pelo resultado da sindicância sobre as falhas no sistema de eleições 
eletrônico, em que a Reitoria aplicou a penalidade de suspensão de atividades por sete dias a cinco 
técnicos do CCUEC, por entender que os mesmos cometeram falta grave. Informou da aprovação 
integral do PATC 2009, modalidade Manutenção, no orçamento da Unicamp. Apresentou a notícia 
da  aprovação  da  contrapartida  da  Unicamp  na  aquisição  do  software  Origin,  nos  termos 
recomendados  pelo  ConTIC.  Informou  que  solicitou  um estudo  por  parte  da  DGA referente  à 
contratação de seguro para notebook e explicou os primeiros resultados. Não havendo mais itens a 
tratar, a reunião foi encerrada às 17 horas e 20 minutos.
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