
ATA  DA  39ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
realizada em 11 de março de 2010 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. Edmundo Roberto Mauro 
Madeira, Prof. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto, Prof. Jônatas Manzolli, Prof. José 
Antonio Roversi, Prof. Ricardo de Oliveira Anido, Prof. Abimael Aranha Neto, Sra. Edna A 
Rubio  Coloma  e  Prof.  Paulo  de  Barros  Correira.  Ausências  justificadas:  Prof.  Denis  José 
Schiozer, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral,  Sra. Patrícia Maria Morato Lopes e Prof. Carlos 
Roberto de Souza Filho. Ausência não justificada: Prof. Marcos Tadeu Nolasco. Compareceu 
também a Sra. Alice Midori Okusigue, membro consultivo do conselho. O Prof. Marco Aurélio 
iniciou a reunião pelos Informes, falando da aprovação pela Procuradoria Geral da solicitação 
de alteração do Regimento Interno do ConTIC no tocante à condição dos membros titular e 
suplente, destacando que as principais mudanças foram relativas ao período de mandato de dois 
anos, sendo permitida a recondução, para os membros que não são gestores de sistemas de 
informação corporativa, à convocação dos membros titulares e ao convite aos demais membros 
para as reuniões e à necessidade de os membros titulares justificarem os impedimentos com 
antecedência mínima de três dias. Colocou a manifestação da DAC em suspender o projeto de 
digitalização de processos de alunos, submetido ao PATC2010, por considerar que este está 
desatualizado  (a  DAC  está  elaborando  novo  projeto  que  será  encaminhado  ao  conselho 
futuramente). Encerrados os informes, foi iniciada a Ordem do Dia. O Prof. Marco sugeriu a 
votação em bloco dos itens de 1 a 5, a saber: atas das reuniões de 10.11.2009, 10.12.2009 e 
10.02.2010;  proposta  de  calendário  de  reuniões  para  2010  e  homologação  dos  pareceres 
aprovados ad-referendum em 23/02/2010 que tratam dos projetos submetidos ao PATC 2010. A 
sugestão foi  aceita e houve a votação,  resultando na aprovação por unanimidade.  O item 6 
tratou  de  parecer  pendente  de  aprovação,  sobre  o  projeto  de  criação  de  salas  multimídias 
submetido pelo SBU ao PATC 2010. Após discussão, os membros do conselho entenderam que 
o projeto não é compatível com o escopo do PATC. Colocado em votação, o parecer contrário 
foi aprovado com uma abstenção. O item 7 tratou da autorização de uso do serviço de acesso 
residencial (VPN e linha discada) para funcionários Funcamp. Este item foi analisado e teve sua 
retirada de pauta  aprovada por unanimidade,  com a determinação de que o assunto retorne 
futuramente com uma revisão mais ampla das regras. O Conselho passou a analisar a solicitação 
de  criação  do  domínio  www.ggte.unicamp.br.  Após  discussão,  o  conselho  rejeitou  por 
unanimidade a solicitação, com base no Artigo 44 da Resolução GR 05/2005, entendendo que o 
novo domínio deveria ser criado sob o domínio da PRG conforme determina o inciso III do 
referido artigo, já que o GGTE foi criado sob a PRG na tabela de órgãos. Findos os itens da 
Ordem do Dia constantes da pauta, passou-se à pauta suplementar, cujo único item é o parecer 
favorável à solicitação de hospedagem dos domínios www.biota.org.br , www.sinbiota.org.br e 
www.biotaneotropica.org.br em  servidor  a  ser  instalado  no  CENAPAD/UNICAMP.  Após 
discussão,  verificou-se  a  necessidade  de  estabelecer  um prazo  para  isso  e  houve  consenso 
quanto ao período de 5 anos. Acrescentada esta alteração, o parecer foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade. Não tendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 16 horas.
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http://www.ggte.unicamp.br/
http://www.biotaneotropica.org.br/
http://www.sinbiota.org.br/
http://www.bota.org.br/

