
ATA   DA   53ª   REUNIÃO   ORDINÁRIA   DO   CONSELHO   DE   TECNOLOGIA   DE   INFORMAÇÃO  
E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 10 de junho 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. Clésio Luiz Tozzi,  Prof. Edmundo 
Madeira, Prof.Francisco de A M Gomes Neto, Prof.  José Antonio Roversi, Prof.  Marcos Tadeu Nolasco da  
Silva,   Sr.   Antonio Faggiani  e Sra.  Edna Aparecida Rubio Coloma 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  13  de  maio  de  2011.  Não  houve 
manifestações e a ata foi colocada em votação, sendo aprovada   com  duas   abstenções.  A  seguir,   citou   as  
justificativas   de   ausências.  Ausências   informadas   no   prazo regimental: Prof. Sérgio Ferreira do Amaral,  
Prof. Eduardo Miranda e Prof. Abimael Aranha Neto. Ausências não justificadas: Prof. Jônatas Manzolli e Prof.  
Ricardo de O.  Anido.  Em seguida,  passou-se  para  o item 1 da Ordem do Dia,  que tratou das  orientações,  
critérios, normas e calendário do PATC 2012. O Prof. Marco Aurélio apresentou, informando que não há grandes 
modificações em relação ao PATC anterior, ressaltando a inclusão de switches e ponto de acesso para rede sem 
fio à tabela de produtos com especificações e estimativas de preços padronizados. Foram levantadas algumas  
dúvidas  com  relação  aos  preços  adotados  para  os  produtos  padronizados,  as  quais  foram  respondidas  
parcialmente pelo Prof.  Marco e pela Sra.  Edna.  Os  membros  do conselho  sugeriram então que o CEMEQ, 
responsável  pelo levantamento de preços anunciado,  fosse convidado a fazer uma apresentação na próxima 
reunião do Conselho a  fim de  tornar mais claras as especificações e os preços dos equipamentos padronizados. 
Colocado em votação, o item 1 foi aprovado por unanimidade. O item seguinte tratou da avaliação do projeto do 
CCUEC dentro do PATC 2011, expansão da infraestrutura de armazenamento de dados corporativos instalada no 
datacenter do CCUEC. O Prof. Marco esclareceu que este projeto já foi apreciado pelo ConTIC anteriormente, e 
o Conselho fez vários questionamentos, que foram respondidos e voltaram para apreciação do Conselho. Após 
ampla  discussão  e  esclarecimentos,  o  parecer  favorável  à  execução do  projeto  foi  colocado em votação  e  
aprovado por unanimidade. O próximo item tratou da solicitação de nova contratação do software Mathematica.  
O Prof.  Marco  apresentou  um resumo contendo histórico,  proposta  da  empresa  com valores  e  detalhes  de 
licenciamento,  utilização  atual  na  universidade.  O Conselho  aprovou por  unanimidade  que  se  dê  início  ao  
processo de nova contratação. O Prof. Marco acrescentou informe sobre a instalação de câmeras no campus e  
sobre a possibilidade de credenciamento de visitante para utilizar a rede sem fio da Unicamp. Não tendo mais  
itens a tratar, a reunião foi encerrada às 16 horas e 30 minutos.
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