
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
E  COMUNICAÇÃO  DA UNIVERSIDADE  ESTADUAL DE  CAMPINAS realizada  em 11  de 
setembro  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. José Antonio Roversi, Prof. Ricardo de Oliveira 
Anido, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, Prof. Abimael Aranha Neto e Sra. Edna A Rubio Coloma e do 
membro suplente: Prof. Carlos Roberto de Souza Filho. Ausências justificadas: Prof. Clésio Luis Tozzi, 
Prof.  Francisco  de Assis  Magalhães  Gomes Neto,  Prof.  Jônatas  Manzolli,  Prof.  Edmundo Roberto 
Mauro  Madeira,  Sra.  Patrícia  Maria  Morato  Lopes,  Prof.  Marcos  Tadeu  Nolasco,  Prof.  Rogério 
Custódio, Prof. Paulo de Barros Correira e Prof. Wanderley Dias da Silveira. Compareceu também a 
Sra. Alice Midori Okusigue, membro consultivo do conselho. O Presidente deu início à 34ª reunião 
ordinária do Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação colocando em discussão a ata da 
33ª reunião. Informou que o Prof. Edmundo pediu que se corrigisse a questão de sua ausência para 
justificada, pois havia informado por e-mail. Não havendo mais manifestações, a ata foi colocada em 
votação e aprovada com uma abstenção. Passando para o item 2 da Ordem do Dia, o Prof. Marco 
explanou brevemente sobre o histórico do processo do Plano de Atualização Tecnológica Continuada, 
em  seguida  comentou  sobre  o  Anexo  A da  documentação  de  análise  do  PATC,  que  tratou  das 
orientações  para  o  PATC  2010  aprovadas  na  reunião  do  ConTIC  de  julho  de  2009.  Não  houve 
discussões sobre esta questão e passou-se para o Anexo B – resumo dos planos da linha manutenção 
dos  órgãos  envolvidos  no  PATC  –  elaborado  pela  CTIC.  Neste  item,  o  Prof.  Marco  fez  uma 
complementação de dados que estavam faltantes por problemas na edição da pauta e fez uma leitura 
rápida  dos  dados.  Iniciou-se  a  análise  da  planilha  de  consolidação  de  solicitações  dos  Planos  de 
Manutenção, onde constaram todas as solicitações de todos os órgãos, com os ajustes propostos pela 
CTIC,  seguindo as  regras  anteriormente  definidas  pelo  ConTIC.  Os  dados  foram analisados,  com 
aprofundamento nos pontos em que havia  sugestão de alteração.  Na sequência houve a análise da 
planilha  de consolidação do histórico de  dotações  PATC-Manutenção por  órgão desde 2004.  Após 
discussões,  foram aprovadas por unanimidade os seguintes pontos:  1.  os ajustes feitos  nos valores 
padronizados e quantidades de micros (até 20% do total) e o corte de itens não permitidos pelas regras 
definidas para o PATC; 2. alteração dos tipo de microcomputadores solicitados pela DGRH de tipo 2 
para tipo 1, mais adequados para o uso planejado para os mesmos; 3. retirada dos itens “storage” da 
linha  manutenção,  devendo  os  mesmos  serem  submetidos  na  modalidade  projeto  em  data  que 
possibilite  sua análise  pelo ConTIC na reunião de outubro; 4.  retirada dos itens “monitores LCD” 
solicitados em separado mas na mesma quantidade dos microcomputadores, uma vez que o valor dos 
microcomputadores já inclui preço de monitor LCD; 5. retirada do item “terceirização de impressão”, 
já que está sendo feito um contrato global para este fim; 6. soma dos valores relativos a “impressoras” e 
encaminhamento à Aeplan indicando que o Conselho solicita atenção especial para esta questão, sendo 
prioritário reservar este valor para a contratação de serviço de impressão terceirizado, a ser coordenado 
pela CTIC (no caso desta contratação se mostrar inviável, o recurso será utilizado para compra de 
impressoras conforme solicitado nos PATCs Manutenção); 7. encaminhamento à Aeplan de sugestão de 
determinação  de  que  os  recursos  alocados  sejam  usados  no  exercício  correspondente,  com 
possibilidade de prorrogação máxima por mais um exercício, mediante solicitação com justificativa 
analisada e aprovada pelo ConTIC. Finalizada a Ordem do Dia, o Prof. Marco solicitou a inclusão de 
mais  um item na  mesma,  relativo  ao  FTC  para  Assuntos  de  Certificação  Digital.  A inclusão  foi 
aprovada  por  unanimidade.  Neste  novo  item,  a  CTIC  solicita  ao  ConTIC  que  o  Fórum Técnico 
Consultivo  para  Assuntos  de  Certificação  Digital  possa  receber  da  CTIC  outras  demandas  por 
atividades relacionadas à Certificação Digital além daquela definida pela CTIC quando da criação do 
FTC. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Prof. Marco passou para o Expediente 
com as justificativas de ausência e com o status da minuta de norma para incentivo ao uso de formato 
digital aberto, informando que encaminhou ao FTC a versão 3 em discussão para que este emita um 
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parecer sobre as dúvidas levantadas. Nos Informes, o Prof. Marco disse que fez solicitação à FAPESP 
de prorrogação da vigência do projeto atual de conectividade à rede ANSP por 6 meses e que obteve 
concordância daquela instituição. Citou as interrupções no serviço do enlace de 1Gbps por mais de 12 
horas e informou que foi solicitado à DGA a avaliação sobre a possibilidade de aplicação de multa 
contratual à Telefônica. Disse que no intuito de minimizar estes problemas, está em início projeto para 
criação de um consórcio de instituições de pesquisa na região de Campinas para a implantação de uma 
rede comunitária de ensino e pesquisa, chamado projeto Redecomep patrocinado pela RNP, com a 
participação  da  Embrapa,  CTI,  PUCCampinas,  Centro  Boldrini,  Exército,  CpqD,  ITAL,  etc.  Não 
havendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 17 horas.
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