
ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 15 de outubro 
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. Marcos Tadeu Nolasco da Silva, Sra. Edna Rubio Coloma, 
Prof. Jonatas Manzolli, Sr. Antonio Faggiani e dos membros suplentes Prof. Carlos Roberto de Souza 
Filho, Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins e Prof. Paulo de Barros Correia, sendo que  os suplentes 
citados  atuaram  como  substitutos  de  membros  titulares  ausentes,  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. Edmundo Roberto Mauro 
Madeira,  Prof.  Francisco  de  A.  Magalhães  Gomes  Neto,  Prof.  Sérgio  Ferreira  do  Amaral  e  Prof. 
Eduardo Miranda. Ausências não justificadas: Prof. Ricardo de Oliveira Anido e Prof. Abimael Aranha 
Neto. O Prof. Marco Aurélio iniciou a reunião citando as justificativas de ausências. A seguir, colocou 
em discussão  a  ata  da  reunião  de  10  de  setembro de  2010.  Não houve manifestações  e  a  ata  foi 
colocada em votação, sendo aprovada com duas abstenções. Após isto, passou-se para o item 2 da 
Ordem do Dia, que tratou dos recursos para o PATC 2011 linha Manutenção. O Prof. Marco fez um 
resumo da reunião entre CTIC, PRDU e AEPLAN para apresentação da análise do PATC 2011 ocorrida 
em 30.09.2010.  Informou que,  na  ocasião,  foi  entregue formalmente  a  Recomendação ConTIC R-
01/2010 e que, apesar da compreensão sobre a motivação para a recomendação, a PRDU e a AEPLAN 
apontaram a inviabilidade de atendimento integral da recomendação, devido a questões orçamentárias. 
Foi apresentada ao Conselho a planilha atualizada com a proposta PRDU e AEPLAN. Após extensa 
discussão, o Conselho aprovou por unanimidade a proposta, mas com um destaque a ser encaminhado 
para PRDU e AEPLAN ressaltando que, tendo em vista a dotação reduzida (e em alguns casos inferior 
à dotação média dos últimos anos), poderão ocorrer demandas pontuais mas importantes durante o ano 
de 2011, que precisarão de um tratamento especial. Seguindo a reunião, passou-se para a avaliação das 
demandas na linha projetos do PATC 2011. Como todos os projetos submetidos já se encontravam 
disponíveis  na  íntegra  para  os  membros  do  Conselho  na  área  restrita  do  portal  da  CTIC,  foram 
apresentados resumos e minutas de pareceres sobre os mesmos. Houve a concordância geral de se votar 
as  minutas  de  parecer  em bloco,  separando-se  apenas  os  destacados.  Foi  aberto  o  tempo  para  os 
destaques. Houve apenas dois destaques, como segue. O Prof. Roversi sugere que seja inserida em 
todos os pareceres a necessidade de informar o custo de manutenção anual de cada projeto após sua 
implantação. O próximo destaque foi feito pela Sra. Edna, no qual ela entende que o projeto do SIARQ 
de título “Implantação de Infraestrutura de Código de Barras na Rede de Protocolos e Arquivos do 
Sistema de Arquivos da Unicamp: Piloto no Arquivo Central” não deve ter seus recursos financeiros 
atendidos pelo projeto SIAD, como sugerido na minuta do parecer. O Prof. Marco disse que a minuta 
seria alterada para contemplar apenas os questionamentos mais técnicos sobre o projeto e que esta 
questão  sobre  a  fonte  de financiamento seria  esclarecida antes  da submissão do projeto à  Aeplan. 
Acatadas essas alterações, as minutas de pareceres foram aprovadas por unanimidade. A mesa propôs a 
retirada de pauta do item 4 - Normas para incentivo ao uso de formato digital aberto na Unicamp – 
tendo em vista a necessidade de mais tempo para a discussão e o pouco tempo de reunião restante. 
Colocada em votação, a proposta  foi aprovada por unanimidade e  o item retirado de pauta com a 
indicação de retornar em próxima reunião.  O item 5 tratou das políticas de uso do sistema CameraWeb 
– CCUEC. O Prof. Marco explicou que está funcionando em caráter experimental o novo sistema de 
publicação  e  divulgação  de  vídeos  chamado  CameraWeb  –  CCUEC,  que  tem  como  principais 
características  a  adoção  de  formato  Flash  para  distribuição  de  vídeo  e  o  uso  do  sotware  livre 
ClipBucket para gerenciar e facilitar o compartilhamento de vídeos. Foi colocada em discussão uma 
proposta de política para uso deste sistema. Após discussões, foram propostas várias alterações, tendo 
como  pontos  principais:  simplificar  as  normas,  indicando  que  o  uso  do  portal  é  regido  pela  GR 
05/2005;  estabelecer  que  a  abertura  de  área  neste  portal  para  publicação  de  material  poderá  ser 
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solicitada por todos os docentes e funcionários da Unicamp e que o material publicado deverá ter a 
finalidade  de  promover  atividades  acadêmicas,  administrativas  ou  de  divulgação  da  Unicamp. 
Colocada em votação, esta proposta foi aprovada por unanimidade. Não tendo mais itens a tratar, a 
reunião foi encerrada às 17 horas.
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