
ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 05 de julho 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. 
Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto, Prof. José Antonio Roversi e Sr. Antonio Faggiani e dos 
membros suplentes Prof. Edevar Luvizotto Júnior, Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins e Prof. Paulo de 
Barros Correia, 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.  Clésio  Luis  Tozzi,  Prof.  Abimael  Aranha  Neto,  Prof.  Edmundo  Roberto  Mauro 
Madeira, Prof. Marcos Tadeu Nolasco, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, Sra. Edna A Rubio Coloma e 
Prof. Eduardo Miranda. Ausência informada fora do prazo regimental: Jônatas Manzolli. Ausência não 
justificada: Prof. Ricardo de Oliveira Anido. O Prof. Marco Aurélio iniciou a reunião arrolando as 
justificativas de ausências e convocações. A seguir, colocou em discussão a ata da reunião de 10 de 
junho de  2010.  Não  havendo  manifestações,  a  ata  foi  colocada  em votação  e  aprovada  com três 
abstenções. Após isto, o Prof. Marco relembrou aos presentes a aprovação do relatório do grupo de 
trabalho sobre equipamentos storage, ocorrida na reunião anterior, que dentre outras coisas, solicitou o 
detalhamento do projeto de armazenamento em larga escala por parte da DGRH e Área de Saúde. 
Passaram  à  avaliação  do  projeto  que  trata  da  demanda  da  DGRH,  denominado  Fase  1A.  Após 
discussões, o Conselho aprovou por unanimidade. Na sequência, foi avaliado o projeto que trata da 
demanda  da  Área  de  Saúde,  denominado  Fase  1B.  Após  discussões,  foi  colocado  em votação  e 
aprovado por unanimidade. O próximo item tratado foi o calendário e regras para o PATC 2011. O Prof. 
Marco destacou algumas mudanças para este ano, como a criação do Guia para Elaboração do PATC, 
que contém todas as informações para a elaboração dos planos de manutenção e projeto; as alterações 
nas listas do que é permitido e do que não é permitido solicitar; o aumento da lista de produtos com 
especificações  e  estimativas  de  preços  padronizados  e  a  inserção  do  CEMEQ  como  atuante  na 
elaboração  e  gestão  dos  registros  de  preços.  Informou  que  o  processo  foi  reavaliado  pela  CTIC, 
contando com reuniões para levantamento de requisitos dos órgãos envolvidos. Após os comentários, o 
calendário e regras para o PATC 2011 foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. O 
Prof. Marco solicitou aos presentes autorização para inclusão na Ordem do Dia de solicitação feita pela  
PRG de criação do domínio ocw.unicamp.br. O Conselho autorizou e passou à análise da solicitação. 
Após  várias  discussões,  decidiu-se  por  unanimidade  retirar  o  assunto  de  pauta  para  que  fossem 
solicitados à PRG maiores esclarecimentos sobre a necessidade deste novo domínio no nível mais alto 
da hierarquia de nomes, visto a existência neste nível de outros dois domínios também relacionados a 
ensino a distância. Não tendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 16 horas e 30 minutos.  
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