
ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 10 de junho 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. José Antonio Roversi, Prof. Abimael Aranha Neto, Sra. Edna A Rubio Coloma, 
Prof. Jônatas Manzolli e dos membros suplentes Prof. Carlos Roberto de Souza Filho, Prof. Edevar 
Luvizotto Júnior, Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins e Sr. Luiz Atílio Vicentini, sendo que todos os 
suplentes citados atuaram como substitutos de membros titulares ausentes, de acordo com as regras do 
Regimento Interno do ConTIC. Ausências informadas no prazo regimental: Prof. Edmundo Roberto 
Mauro Madeira, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral e Sr. Antonio Faggiani. Ausências informadas fora do 
prazo regimental: Prof. Marcos Tadeu Nolasco e Prof. Eduardo Miranda. Ausências não justificadas: 
Prof. Ricardo de Oliveira Anido e Prof. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto. Compareceram 
como convidados os Srs. Fábio Mengue (HC), Marcos Aguinaldo Foquesato (CCUEC) e Paulo Sérgio 
Moraes (CCUEC). O Prof. Marco Aurélio iniciou a reunião colocando em discussão a ata da reunião de 
11 de maio de 2010. Não havendo manifestações, a ata foi colocada em votação e aprovada com uma 
abstenção. A seguir, arrolou as justificativas de ausências e convocações. Após isto, o Prof. Marco 
destacou a presença dos três técnicos convidados, informando que estão presentes para esclarecer o que 
for necessário em relação ao relatório do grupo de trabalho sobre equipamentos storage. Foi circulado 
um exemplar do Relatório Grupo de Trabalho Storage, contendo anexos, entre os membros da reunião. 
Este mesmo relatório, sem anexos, fez parte do corpo da pauta da reunião. O Prof. Marco ressaltou que 
a versão com anexos também poderia ser acessada pelos membros do Conselho na área restrita do site 
do ConTIC. Após ampla discussão, o ConTIC mostrou-se de acordo com as recomendações do GT, de 
centralização de storages nos datacenters do CCUEC e do HC e de expansão/atualização da capacidade 
instalada para fazer frente às novas demandas. O ConTIC solicitou ao Grupo que, tendo como base este 
retorno  positivo  do  Conselho,  elabore  documento  detalhando  as  etapas  e  respectivos  recursos 
necessários para execução do Projeto Storage,  que deverá ser submetido em uma próxima reunião do 
ConTIC.  O Prof.  Marco  agradeceu a  presença  dos  técnico  que  prestaram os  esclarecimentos.  Em 
seguida,  o Prof.  Marco passou para o único item da pauta suplementar,  tratando da solicitação da 
assessoria  de  comunicação  e  imprensa  da  criação  do  endereço  www.unicamp.br/blogs.  Após 
discussões, decidiu-se pela retirada de pauta deste item, a fim de se levantar mais informações, que 
possibilitem uma melhor avaliação em uma próxima reunião. Passando aos  Informes, o Prof. Marco 
informou  o  recebimento  de  ofício  do  Instituto  de  Biologia,  complementando  as  informações 
necessárias para a aprovação da solicitação de hospedagem do site do INCT-INFABIC em servidor do 
IB, feita na reunião anterior. Complementou que, tendo em vista o recebimento destas informações, a 
autorização será  efetivada  conforme decidido anteriormente.  Em seguida,  falou  do andamento  dos 
trabalhos do Grupo de Trabalho formado para propor política de propriedade intelectual da Unicamp 
para o caso especial de software. Citou que foi recebida a aprovação da Fapesp do Relatório Científico 
Final  referente  ao  processo  08/55783-1,  que  trata  da  Conectividade  à  Rede  ANSP no período  de 
01/10/2008  a  31/03/2010.  Informou  a  inclusão  de  quatro  projetos  PATC  –  2010  e  um  de  2009 
aprovados pelo ConTIC, na 1ª revisão do orçamento 2010 da Unicamp. Citou ainda o acordo entre 
ITI/CDTC e a Unicamp para provimento cursos a distância gratuitos para funcionários. Como último 
informe, relatou a conclusão das ligações redundantes na rede interna da Unicamp, criadas a fim de 
prover maior segurança e confiabilidade aos serviços de conectividade. Não tendo mais itens a tratar, a 
reunião foi encerrada às 16 horas e 30 minutos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

http://www.unicamp.br/blogs

