
ATA  DA  29ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
realizada  em 13 de  abril  de  2009 às  14  horas  no  miniauditório  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. José Antonio Roversi, Prof. 
Ricardo de Oliveira Anido, Prof. Abimael Aranha Neto, Prof. Léo Pini Magalhães e Prof. Francisco 
de Assis Magalhães Gomes Neto. Ausências justificadas: Prof. Denis José Schiozer, Prof. Edmundo 
Roberto  Mauro Madeira,  Prof.  Jônatas  Manzolli,  Prof.  Sérgio  Ferreira  do Amaral,  Prof.  Carlos 
Roberto de Souza Filho, Sra. Edna A Rubio Coloma,  Sra. Maria do Rosário Almeida Rocha, Prof. 
Marcos Tadeu Nolasco da Silva e Prof. Paulo de Barros Correia. Ausências não justificadas: Prof. 
Wanderley  Dias  da  Silveira,  Prof.  Milton  da  Costa  Lopes  Filho  e  Prof.  Rogério  Custódio. 
Compareceu também a Sra. Nelma Monticelli, membro consultivo do conselho. O Presidente deu 
início à 29ª reunião ordinária do Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação pedindo 
aos presentes para iniciar pelos Informes, no que foi atendido. Iniciou pela cerimônia de criação das 
autoridades certificadoras da Unicamp, realizada em duas etapas nos dias 19 e 31 de março. Disse 
que a requisição de certificado para a AC Unicamp bem como toda a documentação relativa à 
cerimônia  serão  enviadas  aos  gestores  do  Projeto  ICPEDU/RNP/MCT e,  recebido  de  volta  o 
certificado,  a  cerimônia será  complementada e  serão colocadas  em produção as  ACs Unicamp, 
Correio e Serviços. Disse, ainda, que a AC Pessoas ficará aguardando a definição de um processo 
para emissão de identidade digital junto aos órgão envolvidos. Em seguida, falou que ocorrerá uma 
apresentação  sobre  o  projeto  SIGA na  reunião  da  CEPE  do  dia  14/04/2009.  Passou  para  a 
informação de que os cinco técnicos punidos pelo Reitor devido às falhas no sistema eletrônico de 
eleições  encaminharam  recurso  ao  Reitor,  o  qual  foi  entregue  pessoalmente  por  ele  como 
Superintendente do CCUEC, acompanhado de parecer reforçando o papel dos técnicos nos muitos 
anos  de contribuições  ao CCUEC e reforçando o pedido  de revisão da  penalidade aplicada.  O 
próximo item foi o anúncio da inauguração da fase 1 da rede sem fio na área do Ciclo Básico na 
manhã do dia 15/04. O Prof. Marco informou que o acesso à rede estará restrito a quem já possui 
conta cadastrada no sistema de contas do CCUEC. Falou da aquisição do novo gerador para o 
datacenter  do  CCUEC  e  Cenapad,  dizendo  que  foi  feita  uma  solicitação  à  PRDU  para  que 
autorizasse a utilização de parte dos recursos economizados na aquisição dos no-breaks, a fim de 
complementar os recursos reservados para a compra do gerador,  uma vez que a única empresa 
habilitada chegou a um preço 10% superior ao reservado. Disse que a autorização foi concedida e a 
DGA está trabalhando para reaproveitar o pregão já realizado. O Prof. Marco passou então para a 
Ordem do Dia, colocando em discussão a ata da reunião de 10 de março de 2009. Não havendo 
manifestações, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida propôs que fosse acrescentada à 
pauta uma solicitação de alteração do calendário de reuniões do Conselho, especificamente da data 
da próxima reunião,  alterando-a de 13 de maio para 14 de maio.  A inclusão da proposta e seu 
conteúdo foram votados e aprovados por unanimidade. Passando para o Expediente, o Prof. Marco 
citou as justificativas de ausência registradas e colocou em discussão o próximo item, que trata da 
minuta de Instrução Normativa para equipamentos de radiocomunicação. Os membros solicitaram 
alguns esclarecimentos e teceram algumas sugestões, que foram anotadas pelo Prof. Marco a fim de 
comporem novo documento que será submetido à avaliação na próxima reunião. O Prof. Abimael 
pediu a palavra e informou que estão acontecendo várias reuniões entre os representantes da área de 
saúde a fim de definir edital para aquisição do software de gestão hospitalar. Falou que a intenção é 
se localizar no mercado algo que se aproxime o máximo do que é necessário para a área de saúde da 
Unicamp. Não havendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 16 horas.
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