
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 14 de maio 
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. 
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. Sérgio Ferreira do 
Amaral, Prof. Abimael Aranha Neto, Prof. Carlos Roberto de Souza Filho e Prof. Rogério Custódio. 
Ausências justificadas: Prof. Clésio Luis Tozzi, Prof. Jônatas Manzolli, Prof. Léo Pini Magalhães, 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 e Prof. 
Milton da Costa Lopes Filho. Compareceu também a Sra. Nelma Monticelli, membro consultivo do 
conselho. O Presidente deu início à 30ª reunião ordinária do Conselho de Tecnologia de Informação e 
Comunicação  colocando  em  discussão  a  ata  da  reunião  de  13  de  abril  de  2009.  Não  havendo 
manifestações, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Passando para o item 2 da 
ordem do dia, o presidente colocou em votação a proposta do calendário de reuniões do Conselho para 
os meses de junho a dezembro de 2009. A proposta foi aprovada por unanimidade. O item 3 trata da 
solicitação  do  CIEC/IFCH  para  hospedagem  do  domínio  saberesurbanos.org.br,  nas  discussões, 
verificou-se que não se atendeu totalmente o que está previsto no artigo 82 da Resolução GR 05/2005. 
Foi apontado pelos membros do conselho que a solicitação não justifica nem caracteriza totalmente a 
relevância institucional do domínio, assim como não indica o administrador de redes da unidade como 
responsável pelo gerenciamento do servidor. O conselho entende que, por estar abrigado fisicamente 
sob a rede do IFCH na Unicamp, seria mais adequado que este projeto adotasse um domínio tipo 
ifch.unicamp.br, divulgando de maneira mais forte a participação e o apoio que a Unicamp está dando 
ao projeto. Por estes motivos a solicitação foi indeferida por unanimidade. Foi acordado que a CTIC 
sugira o uso de um provedor comercial caso seja imprescindível a adoção de um domínio .org para o 
projeto em questão.  Passando para o Expediente,  o Prof.  Marco citou as justificativas de ausência 
registradas. Nos Informes, o Prof. Marco disse que a Unicamp recebeu um e-mail de uma empresa que 
cuida de registros de domínios na China informando que recebeu de terceiros solicitação de registro de 
domínio unicamp.xx, onde xx assumiria várias formas (.tw , .hk , .cn etc). A empresa queria saber se a 
Unicamp havia autorizado alguém a registrar tais domínios unicamp.xx. Disse que consultou a Inova 
(já que esta agência está envolvida em iniciativas de proteção da propriedade intelectual da Unicamp) e 
a PG, e acordou com estes órgãos que responderia dizendo apenas que a Universidade não solicitou e 
não autorizou nenhuma solicitação de registro de domínio em seu nome. Disse ainda que a CTIC irá 
verificar a viabilidade da Unicamp registrar  o domínio unicamp.edu, que aparentemente ainda está 
disponível. Informou que o domínio unicamp.edu.br já se encontra reservado no Registro.br para a 
Unicamp.  Em  seguida  esclareceu  que  uma  nova  versão  da  minuta  da  Instrução  Normativa  para 
equipamentos de radiocomunicação apresentada na última reunião será trazida ao Conselho assim que 
forem sanadas algumas dúvidas que surgiram desde a última reunião. Forneceu informes também sobre 
a apresentação na CEPE da situação atual e das propostas futuras para o projeto SIGA, em que ao final 
foi ressaltada a necessidade de se buscar uma forma de gerenciamento unificada para este novo sistema 
e  o  sistema legado em uso.  Citou o sucesso da inauguração da primeira  fase  da rede sem fio  da 
Unicamp, em 15/04. Disse que, na ocasião, o Prof. De Decca sugeriu que fosse avaliada a possibilidade 
de se ter a rede totalmente aberta para alguns serviços como navegação na web, por exemplo. Informou 
que os impactos dessa alternativa serão avaliados, mas lembrou que normas precisariam ser mudadas 
caso tal alternativa fosse implantada. Citou a conclusão do processo de aquisição de licenças ilimitadas 
do software Origin, com o recebimento recente das licenças. Não tendo mais nada a tratar, a reunião foi 
encerrada às 15h10min.
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