
ATA  DA  28ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
realizada em 10 de março de 2008 às 14 horas no 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. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto, Prof. José Antonio Roversi, Prof. 
Ricardo de Oliveira Anido,  Prof. Abimael Aranha Neto, Sra. Edna A Rubio Coloma, Prof. Léo Pini 
Magalhães e Sra. Maria do Rosário Almeida Rocha e dos membros suplentes Prof. Marcos Tadeu 
Nolasco da Silva, Prof. Paulo de Barros Correia, Prof. Milton da Costa Lopes Filho e Prof. Rogério 
Custódio. Ausência justificada: Prof. Carlos Roberto de Souza Filho. Ausências não justificadas: 
Prof.  Jônatas  Manzolli,  Prof.  Sérgio  Ferreira  do  Amaral  e  Prof.  Wanderley  Dias  da  Silveira. 
Compareceu também a Sra.  Nelma Monticelli,  membro consultivo do conselho.  Compareceram 
como convidados  a  Sra.  Izilda  Morelli  P.  da  Silva,  do  CCUEC; Sr.  Fábio  Santos,  da  empresa 
Dextra;  os  Professores  Ivan  Ricarte,  Maurício  Kleinke,  Eliane  Martins,  Cecília  Rubira 
(representando o Prof. Edgar De Decca, Pró-Reitor de Graduação), Cecília Zavaglia (representando 
a Profa Tereza Atvars, Pró-Reitora de Pós Graduação) e José Luiz Boldrini. Os trabalhos foram 
secretariados pela funcionária do Centro de Computação, Cláudia Bergonzoni Fassina. O Presidente 
deu início à 28ª reunião ordinária do Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação dando 
as boas-vindas a todos e informando que, conforme acordado anteriormente, a reunião se iniciaria 
pelo primeiro item dos Informes da Pauta,  que é a apresentação da arquitetura e do projeto de 
software  do  Sistema  de  Gestão  Acadêmica  –  SIGA.  Passou  a  palavra  ao  Prof.  Léo  Pini,  que 
agradeceu  a  presença  de  todos,  em  especial  ao  Prof.  Boldrini  ressaltando  sua  importante 
contribuição  para  o  início  do  projeto.  Anunciou  que  acontecerão  duas  apresentações:  esta  no 
Conselho e uma em 14 de abril próximo, na CEPE. Disse que primeiramente a Sra. Izilda falaria 
sobre  o  protótipo  de  interface  do  sistema,  seguida  pela  apresentação  do  Sr.  Fábio  acerca  da 
arquitetura e projeto de software e o encerramento se daria pela Sra. Nelma, sobre as atividades em 
desenvolvimento. Passou a palavra à Sra. Izilda e a apresentação transcorreu como dito, passando 
em seguida para o Sr. Fábio e para a Sra. Nelma. Os esclarecimentos foram feitos no decorrer das 
apresentações e após a fala da Sra. Nelma, o Prof. Léo agradeceu e encerrou este item. Retomando a 
palavra, o Prof. Marco passou para a Ordem do Dia, colocando em discussão a ata da reunião de 
10.02.2009. Não havendo manifestações,  a  ata  foi  colocada em votação e  aprovada com cinco 
abstenções.  O  próximo  item  tratado  foi  o  relatório  de  aplicação  da  reserva  técnica  para 
conectividade  à  rede  ANSP 2007/2009,  cuja  nova  versão  deve  ser  submetida  à  FAPESP,  pelo 
projeto ter sido estendido devido à necessidade de aquisição de um no-break via pregão na DGA. O 
relatório foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passando para o Expediente, o Prof. 
Marco registrou a justificativa de ausência recebida e colocou em discussão o próximo item, que 
trata da alteração do Regimento Interno do ConTIC, em seus artigos 3º e 5º. Após várias discussões, 
os membros manifestaram o entendimento geral de que a proposta então formatada estava apta a ser 
votada  e  aprovaram,  por  unanimidade,  um encaminhamento  da  Sra.  Edna  Coloma  a  favor  de 
colocá-la  na  Ordem  do  Dia.  Isto  feito,  a  proposta  foi  colocada  em  votação  e  aprovada  por 
unanimidade. Passou-se ao item 3 do Expediente, no qual o Prof. Marco informou ao Conselho que, 
devido à definição da nova gestão da Unicamp nos próximos dias, tinha entendido ser melhor adiar 
a discussão sobre uma nova estrutura de TIC para a Unicamp, voltando o assunto à pauta assim que 
possível. O Prof. Marco passou para os Informes, iniciando pelo workshop realizado em 09/03/2009 
entre  Unicamp  e  USP sobre  os  sistemas  de  informação  corporativos,  dizendo  que  o  evento 
propiciou  rica  troca  de  experiências  entre  os  técnicos  participantes.   Falou  em seguida  que  o 
processo  de  aquisição  do  software  Origin  encontra-se  na  PG  para  avaliação  do  termo  de 
inexigibilidade.  Informou sobre o  sucesso  do pregão para  aquisição  de  no-break,  destacando a 
economia que isso propiciou. Citou o pregão também bem sucedido de aquisição de equipamentos 
de rede sem fio para a área externa do Ciclo Básico. O próximo item foi o informe sobre a aquisição 
de um gerador para o CCUEC e CENAPAD, ocorrido pela segunda vez e novamente fracassado, 
por estar o preço solicitado pelo fornecedor acima dos orçamentos e dos recursos que haviam sido 
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reservados. Anunciou, em seguida, que está programada para o próximo dia 17/03 a primeira parte 
da cerimônia de criação da Autoridade Certificadora da Unicamp. Acrescentou um informe sobre o 
software  Matlab,  dizendo  que,  após  um  longo  trabalho  junto  ao  fornecedor  e  às  unidades 
interessadas para avaliar a viabilidade de uma compra conjunta para baixar os custos de aquisição, 
concluiu-se que será mais vantajoso que cada unidade faça a aquisição de licenças classroom de 
forma individual diretamente com a representante no Brasil.  Não havendo mais itens a tratar, a 
reunião foi encerrada às 17 horas e 30 minutos.
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