
ATA  DA  36ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
realizada em 10 de novembro 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. Denis José Schiozer, Prof. 
Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto,  Prof. José Antonio Roversi, Prof. Abimael Aranha 
Neto e Sra. Edna A Rubio Coloma. Ausências justificadas:  Prof. Edmundo Roberto Mauro 
Madeira,  Prof.  Jônatas Manzolli,  Prof.  Sérgio Ferreira  do Amaral,,  Prof.  Carlos Roberto de 
Souza Filho, Prof. Marcos Tadeu Nolasco da Silva e Prof. Paulo de Barros Correira. Ausências 
não  justificadas:  Prof.  Ricardo  de  Oliveira  Anido  e  Sra.  Patrícia  Maria  Morato  Lopes. 
Compareceu também a Sra. Alice Midori Okusigue, membro consultivo do conselho e o Prof. 
Eduardo  Miranda,  como  convidado  e  candidato  a  membro  representante  dos  sistemas  de 
pesquisa (SIPEX). O Presidente deu início à 36ª reunião ordinária do Conselho de Tecnologia 
de Informação e Comunicação, apresentando o Prof. Eduardo Miranda como futuro membro a 
ser indicado pela Reitoria  em substituição ao Prof. Rogério Custódio, representante gestor dos 
sistemas de pesquisa. A reunião prosseguiu com o Prof. Marco falando que a pauta da reunião é 
a mesma da anterior, acrescida de alguns poucos itens em virtude de não ter havido quórum em 
outubro. Foi colocada em discussão e, em seguida, em votação a ata da 34ª reunião ordinária, a 
qual foi aprovada com uma abstenção. Em seguida, colocou-se em discussão e votação a ata da 
35ª reunião ordinária, que também foi aprovada com uma abstenção. Passando para o item 3 da 
Ordem do Dia, o Prof. Marco falou da reunião ocorrida em 01.10.2009 entre CTIC, PRDU e 
AEPLAN, com o objetivo de apresentar a análise feita pelo ConTIC do PATC – Manutenção 
2010 e definir os valores para a proposta orçamentária do próximo ano. Citou que foi solicitado 
pelo Pró-Reitor que houvesse uma revisão no processo do PATC de maneira a conseguir de cada 
órgão  que  atualiza  seu  parque  computacional  um  compromisso  de  disponibilizar  para  a 
Unicamp ou para reciclagem igual número de computadores. O Prof. Marco disse que a CTIC 
deverá dar início a um projeto para revisão do processo PATC. Informou que, além disso, o Pró-
Reitor também solicitou informações sobre qual seria a parte da CINFRA contida no PATC da 
Prefeitura. O Prof. Marco disse que, diante desta solicitação, houve contato com a Prefeitura, 
que informou que a parte destinada à CINFRA seria a de um conjunto de computadores. Mas 
que, alguns dias depois a CTIC recebeu um PATC  formulado pela CINFRA, em que constavam 
várias  demandas  além  daquelas  informadas  pela  Prefeitura.  Isso  ocorreu  fora  dos  prazos 
definidos para o PATC 2010 e após a definição da proposta orçamentária pela PRDU e Aeplan. 
Por esta razão, submeteu ao Conselho o plano para avaliação da pertinência de sua inclusão no 
planejamento deste ano. Após discussões, o Conselho decidiu pela não inserção do PATC 2010 
CINFRA, cabendo à PRDU a definição da forma de divisão dos recursos concedidos ao PATC 
da Prefeitura entre os dois órgãos. Os membros decidiram, também, que a CINFRA apresente 
novo plano no próximo ano, de forma separada, já na programação do PATC 2011. O Prof. 
Marco colocou em discussão a proposta PRDU/Aeplan de distribuição de recursos para inclusão 
no  orçamento  2010  da  Unicamp,  que  foi  discutida,  colocada  em  votação  e  aprovada  por 
unanimidade.  Passando  para  o  próximo  item,  iniciou-se  a  discussão  para  avaliação  das 
solicitações da linha projetos do PATC. Levantou-se a questão da necessidade de priorização 
dos projetos, da possibilidade de se pedir alocação de recursos para esta linha e a forma de 
envolver  mais  a  Aeplan  neste  processo.  Houve a  sugestão  de se  enviar  ofício  à  AEPLAN, 
solicitando a alocação de recursos orçamentários para a linha projetos. A avaliação dos projetos 
foi  suspensa para ser retomada na próxima reunião. Passando para o próximo item, o Prof. 
Marco explicou a necessidade da indicação de Ederson Frasnelli Ribeiro em substituição ao Sr. 
Marcos  Dario como representante  da DGA no Fórum Técnico Consultivo para assuntos de 
Software  Livre.  Colocada  em votação,  a  indicação  foi  aprovada  por  unanimidade.  Finda  a 
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Ordem do  Dia,  iniciou-se  o  Expediente  com a  apresentação  das  justificativas  de  faltas.  A 
discussão  sobre  a  condição  dos  membros  titular  e  suplente  no  ConTIC foi  transferida  por 
consenso para a próxima reunião. O Prof. Marco passou aos Informes referentes à criação do 
Grupo Gestor de Tecnologias na Educação (GGTE), à passagem da célula de EAD do CCUEC 
para o grupo e à criação da Rede Comunitária de Alta Velocidade - RedeComep de Campinas. 
Não havendo mais itens a serem tratados, a reunião foi encerrada às 17 horas.
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