
ATA  DA  47ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE  INFORMAÇÃO  E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 10 de novembro 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. Francisco de A. 
Magalhães Gomes Neto, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, Prof. José Antonio Roversi, Prof. Abimael Aranha  
Neto e Prof.  Eduardo Miranda.  Compareceu também a Sra.  Alice Midori  Okusigue,  membro consultivo do  
Conselho. Ausências informadas no prazo regimental: Prof. Marcos Tadeu Nolasco, Sr. Antonio Faggiani, Sra.  
Edna Coloma,  Prof.  Carlos  Roberto de Souza Filho,  Sr.  Luiz  Atílio  Vicentini  e Dra.  Patrícia  M M Lopes. 
Ausência informada fora do prazo regimental: Prof. Edmundo Madeira. Ausências não justificadas: Prof. Jonatas  
Manzolli e Prof. Ricardo de Oliveira Anido. O Prof. Marco Aurélio iniciou a reunião citando as justificativas de  
ausências. A seguir, colocou em discussão a ata da reunião de 15 de outubro 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 do relatório parcial de aplicação da reserva técnica para conectividade à Rede ANSP 
2009/2010. O Prof. Marco explicou que é necessário apresentar este relatório parcial por ser uma exigência da  
Fapesp por estar sendo feita a solicitação dos recursos para o próximo ano. Colocado em votação, o relatório foi 
aprovado por unanimidade. O próximo item tratou do plano de aplicação da reserva técnica para conectividade à 
rede ANSP para 2010/2011. O Prof. Marco fez uma breve explanação sobre o plano e colocou em votação. O 
plano foi aprovado por unanimidade. No item 4 foram apresentados os resumos e minutas de pareceres das  
demandas apresentadas na linha projetos do PATC 2011 recebidos após a reunião anterior e de um projeto da  
CPO   resubmetido  com  respostas  aos  questionamentos  levantados  na  citada  reunião.  Os  pareceres  foram 
apreciados separadamente e votados, tendo sido aprovado unicamente o projeto da CPO. Os demais pareceres  
levantaram questões de esclarecimento que foram devolvidas aos proponentes para retorno com respostas e  
apreciação em uma reunião futura. O item 5 apresentou proposta de nova versão para a Instrução Normativa 
ConTIC–IN–02/2007,  que  trata  dos  conceitos  e  regras  envolvidos  na  implantação  de  redes  sem fio.  Após 
discussões o texto incorporou sugestões de melhoria no novo Art. 2º, passando a constar: “Todos os APs, antenas  
e  componentes  de  transmissão  de  uma  infraestrutura  de  rede  sem fio  nos  campi  da  Unicamp devem estar 
registrados  junto  a  CTIC.”.  Durante  as  discussões  foi  formulada  a  proposta  de  que  estas  normas  fossem 
encaminhadas à Reitoria como Recomendação ConTIC para se tornarem uma Resolução GR. Esta proposta e as 
modificações de texto foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. O Prof. Marco informou o 
Conselho sobre um convite do Núcleo de Informação e Coordenação Ponto BR para divulgação de conteúdos do 
CameraWeb do CCUEC no sítio Zappiens. Explicou que o Zappiens é um repositório de vídeos e portal de 
divulgação de conteúdos em português,  sem caráter  cormercial.  Caso o convite seja  aceito,  será  necessário 
apenas instalar um protocolo que facilite a troca de metadados sobre os vídeos, sendo que estes permanecerão  
hospedados no CCUEC. Caso haja algum problema, o CCUEC poderá interromper o fluxo de informações a 
qualquer momento. Não tendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 17 horas.
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