
ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 12 de abril 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. 
Denis José Schiozer, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, Prof. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto, 
Prof. José Antonio Roversi e Prof. Ricardo de Oliveira Anido e do membro suplente Prof. Paulo de 
Barros  Correira.  Ausências  justificadas:  Prof.  Clésio  Luis  Tozzi,  Prof.  Edmundo  Roberto  Mauro 
Madeira, Sra. Patrícia Maria Morato Lopes, Prof. Marcos Tadeu Nolasco, Prof. Abimael Aranha Neto, 
Sra. Edna A Rubio Coloma e Prof. Carlos Roberto de Souza Filho. Ausência não justificada: Prof. 
Jônatas Manzolli. Compareceu também a Sra. Alice Midori Okusigue, membro consultivo do conselho. 
O Prof. Marco Aurélio iniciou a reunião colocando em discussão a ata da reunião de 11 de março de 
2010.  Não havendo manifestações,  a  ata  foi  colocada em votação e aprovada por unanimidade.  A 
seguir, foi colocada para análise a solicitação feita pela PRG e PRPG de novo pedido de criação do 
domínio  www.ggte.unicamp.br, em que se justifica a necessidade de maior visibilidade às ações do 
GGTE, com base no inciso II do art 44 da Resolução GR 05/2005. Após discussões, a solicitação foi 
colocada em votação e aprovada por unanimidade. O Prof. Marco passou a discorrer sobre o item 3 da 
Ordem  do  Dia,  que  trata  da  Proposta  de  Declaração  de  Práticas  de  Certificação  da  Autoridade 
Certificadora de Correio Eletrônico da Unicamp. Após as explicações do Prof.  Marco,  o Conselho 
analisou a proposta de política de certificação apresentada na Declaração de Práticas de Certificação e 
aprovou por  unanimidade  o  início  das  atividades  desta  autoridade  certificadora  de  acordo com as 
seguintes premissas: (i) o certificado de e-mail irá garantir apenas o endereço e não quem está por trás 
dele; (ii) o certificado não terá valor legal como o da ICP-Brasil; (iii) a AR Correio será substituída por 
um protocolo  desafio-resposta  executado  no  momento  da  solicitação  do  certificado;  (iv)  só  serão 
emitidos certificados para e-mails do domínio “unicamp.br” e dos subdomínios para os quais exista um 
responsável que tenha manifestado por escrito compromisso com a manutenção de procedimentos de 
controle  de  criação  de  contas  de  e-mail  somente  para  pessoas  que  tenham vínculo  formal  com a 
Unicamp (mesmo que temporário) e de bloqueio imediato de contas de e-mail após a perda do vínculo. 
Foi decidido também que, futuramente, o Conselho irá apreciar as propostas de premissas básicas para 
as políticas de certificação das novas autoridades certificadoras, ficando a cargo da CTIC a verificação 
de  conformidade  com  estas  premissas  e  a  validação  das  respectivas  Declarações  de  Práticas  de 
Certificação.  Passando para o único item da pauta suplementar, foi colocado para análise e aprovado 
por unanimidade o relatório final de aplicação da reserva técnica para conectividade à Rede ANSP para 
o período de outubro/2008 a março/2010. Nos Informes, o Prof. Marco falou sobre a discussão em 
pauta no CONSU da proposta de modificação da deliberação CONSU A-08/09 que estabelece a política 
institucional de propriedade intelectual da universidade. Há manifestações de preocupação de membros 
da  comunidade  acadêmica  no  que  tange  aos  impactos  que  esta  deliberação  poderá  ter  no 
desenvolvimento e no uso de software livre. O Prof. Marco sugeriu ao conselho que considerasse a 
hipótese de enviar ao CONSU uma sugestão de que o tema software tivesse tratamento específico na 
política de propriedade intelectual. O Prof. Anido informou que havia sido criado pela Reitoria um 
grupo de trabalho do qual fazem parte, dentre outros, ele próprio e o Prof. Marco para tratar desta 
questão.  Desta  forma,  o  Prof.  Marco  disse  entender  que  não  vê  mais  necessidade  de  nenhum 
encaminhamento antes que se conheçam os resultados deste grupo de trabalho. Não tendo mais itens a 
tratar, a reunião foi encerrada às 16 horas e 30 minutos.
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http://www.ggte.unicamp.br/

