
ATA  DA  52ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE  INFORMAÇÃO  E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 13 de maio de 2011 às 15 
horas e 30 minutos 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 Luiz Tozzi, Prof. José 
Antonio Roversi,  Prof. Ricardo Anido e Prof. Abimael Aranha Neto e dos membros suplentes Prof. Edevar  
Luvizotto Júnior, Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins 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  colocando  em discussão  a  ata  da  reunião  de  08  de  abril  de  2011.  Não  houve 
manifestações  e  a  ata  foi  colocada  em  votação,  sendo  aprovada  com  uma  abstenção.  A seguir,  citou  as  
justificativas de ausências. Ausências informadas no prazo regimental: Prof. Edmundo Madeira, Prof. Francisco 
de A Magalhães G Neto, Prof. Jônatas Manzolli, Prof. Marcos Tadeu Nolasco, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral,  
Sr. Antonio Faggiani, Sra. Edna A R Coloma e Prof. Eduardo Miranda. Em seguida, passou-se para o item 1 da 
Ordem do Dia,  que  tratou  do  projeto  do  CCUEC dentro  do  PATC 2011,  de  expansão  e  modernização  do 
backbone da rede da Unicamp (UniNet), em sua versão 3. Foram feitas várias discussões sobre a nova versão do  
projeto, tendo sido ressaltado que todos os questionamentos e sugestões apontados pelo ConTIC anteriormente  
haviam sido devidamente abordados. Foi  colocada em discussão também uma possível forma alternativa de 
financiamento deste projeto, com uso dos recursos do Plano de Aplicação dos Recursos de Reserva Técnica para  
Conectividade à Rede ANSP de 2010. Para isso será necessário: (i) obter da FAPESP autorização para mudança 
de  recursos  entre  rubricas  no  plano  já  aprovado,  (ii)  submeter  um novo  plano  para  ter  acesso  a  recursos 
recentemente anunciados e (iii) confirmar com PRDU/Aeplan o acordo discutido em setembro/2010 pelo qual a  
Unicamp arcaria com os custos  de conectividade em parte  de 2010 e 2011,  deixando os  recursos  FAPESP 
totalmente disponíveis para a modernização da UniNet. Foi aprovado por unanimidade parecer favorável quanto 
ao mérito do projeto, ficando a questão da fonte dos recursos a ser definida e novamente tratada em reunião 
futura.  A seguir,  passou-se à solicitação da FEM de utilização do serviço Google  Apps for Education para 
hospedagem de e-mails. No parecer apresentado, lembrou-se que o Conselho já avaliou solicitação semelhante e, 
na oportunidade, manifestou-se contrário. Foi ressaltado que as razões para o parecer contrário aparentemente 
continuam válidas, uma vez que não se tem maiores detalhes sobre as cláusulas contratuais de agora. Após 
discussões, foi votada e aprovada proposta para a retirada de pauta da solicitação, com sua devolução à FEM 
para  que  agregue  subsídios  e  faça  uma  nova  consulta  ao  Conselho.  Dentre  as  informações  complemetares 
solicitadas estão: quais os procedimentos já feitos, qual o tipo de contrato e se houve consulta à Procuradoria 
Geral. Além disso foi sugerido que este assunto seja objeto de discussão no FTC de Conectividade com vistas à 
criação de uma possível Recomendação para a Reitoria complementar a GR 05/2005, uma vez que não há regras  
definidas sobre este tipo de hospedagem externa de serviços. Passando para os Informes, o Prof. Marco declarou 
que os vídeos da câmera web já estão sendo indexados pelo projeto Zappiens.br, como discutido em reunião  
anterior do Conselho. Não tendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 17 horas e 15 minutos.
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