
ATA DA 54ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA DE  INFORMAÇÃO  E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 08 de julho 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 Luis Tozzi, Prof.  
José Antonio Roversi, Sr. Antonio Faggiani e Sra. Edna A R Coloma e dos membros suplentes Prof. Luiz  
Eduardo Barreto Martins, 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.  
Como convidados compareceram: Sr. Rubem Leite Barretto Júnior e Sr. Antonio César Fávaro do Cemeq,  
Sra. Maria Roseli N F Domingos da Divisão de Suprimentos da DGA e Sr. Antonio Félix Duarte, Assessor da 
Aeplan.  O Prof. Marco Aurélio iniciou a reunião convidando o Sr. Rubem para fazer uma apresentação  
referente aos Registros de Preços organizados pelo CEMEQ. Após a apresentação, que foi complementada 
pela Sra. Roseli e Sra. Edna, houve o esclarecimento das questões levantadas pelos presentes. Em particular 
discutiu-se as razões pelas quais os registros de preços chegam a ser mais caros que os preços praticados 
pelos mesmos equipamentos no mercado. Foi esclarecido pelo CEMEQ que há diferentes linhas de produtos 
oferecidos pelos fornecedores, sendo que aqueles normalmente vistos em lojas e supermercados são de preço  
e qualidade inferiores àqueles especificados e exigidos pelo CEMEQ nos registros. Além disso, foi destacado 
que o custo mais alto dos produtos de TI em tais registros são também devidos à exigência de garantia de 3 
anos, a qual, segundo o CEMEQ, é vantajosa para a Unicamp se comparada aos custos de reparo caso tal  
garantia extendida não fosse contratada. O Sr. Luiz Vicentini reclamou da taxa operacional cobrada pelo 
CEMEQ por equipamento adquirido via registro de preços, destacando o fato de ter sido obrigado a comprar  
um computador a menos dos que havia planejado em uma edição anterior do PATC para poder ter uma  
reserva para poder pagar por tais taxas. O Sr. Antônio César (CEMEQ) explicou que estas taxas são a única  
fonte de recursos de que o CEMEQ dispõe para poder arcar com os custos operacionais que tem com testes 
de equipamentos e com tramitação dos mesmos em garantia quando necessário. Esclareceu ainda que tais  
taxas podem ser negociadas caso a caso e que o CEMEQ é sensível a uma situação financeira mais crítica  
que um órgão possa estar enfrentando. O Sr. Antônio Duarte (AEPLAN) solicitou uma reunião em separado 
com o Sr. Antônio César para poderem discutir juntos este modelo de cobrança de taxas, pois, no seu modo  
de ver, as taxas deveriam ter valores variáveis de acordo com o volume da compra, de maneira a se obter  
uma economia de escala. Ele entende que não se justifica a cobrança de taxas de forma proporcional ao 
número de equipamentos, como vem sendo praticado atualmente pelo CEMEQ. Ao final,  o Prof. Marco 
agradeceu a participação dos convidados, que deixaram a sala e deu-se continuidade à reunião, colocando em 
discussão  a  ata  da  reunião  de  10  de  junho  de  2011.  Colocada  em  votação,  a  ata  foi  aprovada  por  
unanimidade. A seguir, citou as justificativas de ausências. Ausências informadas no prazo regimental: Prof. 
Edmundo Madeira, Prof. Francisco Gomes Neto, Prof. Jônatas Manzolli, Prof. Marcos Tadeu Nolasco da  
Silva,  Prof.  Sérgio  do  Amaral,  Prof.  Abimael  Aranha  Neto  e  Prof.  Eduardo  Miranda.  Ausência  não 
justificada:  Prof.  Ricardo Anido. Em seguida,  passou-se para o item 1 da Ordem do Dia, que tratou da  
proposta de calendário de reuniões do Conselho para o 2º semestre . Colocada em votação, a proposta foi  
aprovada por unanimidade. O próximo item foi a proposta de solicitação de relatório final para os projetos  
submetidos na linha  Projetos  do  PATC e contemplados  com recursos  totais  ou parciais.  A proposta  foi  
colocada em votação e aprovada por unanimidade. O Prof. Marco deu dois informes, o primeiro foi sobre a 
bem  sucedida  separação  dos  bancos  de  dados  acadêmico  e  administrativo,  que  está  provendo  mais  
desempenho para as aplicações que fazem uso destes e minimizando o número de quedas do sistema CICS, 
que já vinha trazendo transtornos a muitos usuários. Já o segundo foi sobre a implantação nos sistemas de e-
mail  corporativo  da  Unicamp  de  uma  nova  interface  de  webmail  chamada  Horde,  a  qual  traz  várias  
funcionalidades novas e irá atender os anseios e demandas de um grande número de usuários que buscam por  
uma interface de e-mail mais moderna e funcional. Não tendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às  
16 horas e 45 minutos.
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