
ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 10 de agosto 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. José Antonio Roversi, Prof. Abimael 
Aranha Neto e Prof. Eduardo Miranda e do membro suplente Prof. Edevar Luvizotto Júnior, sendo que 
o  suplente  citado  atuou  como substituto  de  membro  titular  ausente,  de  acordo  com as  regras  do 
Regimento  Interno  do  ConTIC.  Compareceu  também  a  Sra.  Alice  Midori  Okusigue,  membro 
consultivo do Conselho. Ausências informadas no prazo regimental: Prof. Marcos Tadeu Nolasco da 
Silva, Sra. Edna Rubio Coloma, Prof. Carlos Roberto de Souza Filho, Sr. Luiz Atílio Vicentini e Dra. 
Patrícia M Morato Lopes. Ausências não justificadas: Prof. Francisco de A Magalhães Gomes Neto, 
Prof. Jonatas Manzolli, Prof. Ricardo de Oliveira Anido, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral e Sr. Antonio 
Faggiani.  O  Prof.  Marco  Aurélio  iniciou  a  reunião  arrolando  as  justificativas  de  ausências  e 
convocações. A seguir, colocou em discussão a ata da reunião de 05 de julho de 2010. Foi solicitada a 
alteração de “ausências informadas fora do prazo regimental” para “ausências informadas no prazo 
regimental” dos professores Clésio e Roversi. Não havendo outras manifestações, a ata, acatando a 
alteração proposta, foi colocada em votação e aprovada com três abstenções. Após isto, passaram para 
o item 2 da Ordem do Dia, que trata da complementação de informações pela ASCOM da solicitação 
de criação de um domínio para abrigar blogs já existentes e espalhados em diversos domínios. Esta 
complementação foi solicitada na reunião anterior, quando a solicitação foi analisada pelo ConTIC. 
Após discussões, o item foi retirado de pauta através de votação unânime, para aguardar os trabalhos do 
Fórum Técnico Consultivo para Assuntos de Conectividade, cuja criação está sendo proposta nesta 
mesma reunião. Em seguida, o Prof. Marco apresentou a proposta da CTIC de revisão de usuários 
autorizados  por  tipo  de  serviço  corporativo.  Colocada  em discussão  e  em seguida  em votação,  a 
proposta foi aprovada por unanimidade. O próximo item tratou da proposta de criação de FTC para 
Assuntos de Conectividade para apoiar a CTIC neste assunto. Foi colocada em discussão a composição 
do FTC e foram definidos os seguintes nomes:  Prof. Clésio Luis Tozzi (FEEC), Prof. José Antônio 
Roversi (IFGW), Sr. Gustavo de Oliveira Carvalho (CCUEC), Sr. Ricardo Bueno da Silva (CCUEC), 
Sr. Sidney Pio de Campos (IFGW), Sr. Eduardo Trettel (FEEC), Sra. Maria Raquel de Aguiar (FEA). 
Como tarefa inicial do FTC foi definido que ele proponha até 30/09/2010 uma revisão para o texto dos 
artigos 43, 44, 45 e 82 da Resolução GR 05/2005, a fim de tornar mais claras as condições para criação 
e hospedagem de domínios na rede da universidade. Passando para votação, a proposta de criação, a 
composição e a tarefa inicial foram aprovadas com uma abstenção. No item Informes o Prof. Marco 
falou que a CTIC recebeu em julho um documento da Aeplan dando conta de que foram anotados os 
valores referentes aos projetos de armazenamento em larga escala da DGRH e Área de Saúde para 
efeito de avaliação quanto à possibilidade de atendimento pela conta de recursos orçamentários.  Não 
tendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 16 horas e 30 minutos.
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