
ATA  DA  49ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE  INFORMAÇÃO  E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 10 de fevereiro de 2011 
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. José Antonio Roversi, Prof. Marcos 
Tadeu Nolasco  da  Silva,  Prof.  Abimael  Aranha  Neto,  Sra.  Edna  Aparecida  Rubio  Coloma  e  dos  membros 
suplentes Prof. Paulo de Barros Correia e Sr. Luiz Atílio Vicentini, 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. O Prof. Marco Aurélio 
iniciou  a  reunião  citando  as  justificativas  de  ausências.  Ausências  informadas  no  prazo  regimental:  Prof.  
Edmundo  Madeira,  Prof.  Jônatas  Manzolli,  Prof.  Sérgio  Ferreira  do  Amaral,  Sr.  Antonio  Faggiani,e  Prof. 
Eduardo Miranda. Ausências não justificadas: Prof. Clésio Luis Tozzi, Prof. Francisco de A M Gomes Neto e  
Prof. Ricardo de O Anido. A seguir, colocou em discussão a ata da reunião de 06 de dezembro de 2010. Não 
houve manifestações e a ata foi colocada em votação, sendo aprovada com três abstenções. Após isto, passou-se 
para  o  item  2  da  Ordem  do  Dia,  que  tratou  do  Relatório  Final  de  Aplicação  de  Reserva  Técnica  para  
Conectividade  à  Rede  ANSP,  processo  2009/5295-3.  Após  esclarecimentos  o  relatório  foi  aprovado  por 
unanimidade.  O próximo item foi  a  avaliação  do  Projeto  de  Expansão  e  Modernização  da  UniNET (v.  2) 
submetido pelo CCUEC no PATC – linha projetos. O parecer apresentado para avaliação sugere que o projeto 
seja desmembrado em dois projetos distintos, um para a atualização do backbone e outro para a expansão da rede 
sem fio, e solicita informações adicionais. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. O 
Prof. Marco informou o acréscimo de um item na pauta, atendendo à solicitação do Prof. Abimael.  O item 
acrescido pede esclarecimento quanto à interpretação da Decisão ConTIC que trata da política de uso do sistema 
de publicação e divulgação de vídeos CameraWeb – CCUEC, no tocante ao item II: “Podem solicitar abertura de 
conta para publicação de material neste sistema os docentes e funcionários da Unicamp”. O Prof. Abimael disse 
que é necessário deixar claro que também é extensivo aos funcionários Funcamp. Houve concordância de todos  
em relação a isto e ficou acertado que o texto da Decisão ConTIC que tratou das permissões para cada tipo de  
serviço  seria  revisto  na  próxima  reunião.  Passou-se  ao  calendário  de  reuniões  e  o  Prof.  Marco  reforçou a  
solicitação para que os membros enviem as datas com impedimentos para que se possa elaborar uma proposta de 
calendário. Após isto, o Prof. Marco Aurélio citou a questão da proposta de adoção de formatos abertos para  
documentos  oficiais  da  Unicamp,  a  qual  está  sendo revisada e  será  incorporada à  pauta  de reunião futura. 
Passando para os informes, o Prof. Marco relatou as alterações recentes ocorridas no CCUEC. Não tendo mais  
itens a tratar, a reunião foi encerrada às 16 horas e 20 minutos.
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