
ATA DA 55ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA DE  INFORMAÇÃO  E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 12 de agosto de 2011 
às 9 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.  Jônatas  Manzolli,  Prof.  José 
Antonio Roversi, Prof. Marcos Tadeu Nolasco da Silva, Sr. Antonio Faggiani, Sra. Edna A R Coloma e Prof.  
Eduardo Miranda e do membro suplente Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins, sendo que  o suplente citado 
atuou como substituto de membro  ausente, de acordo com as regras do Regimento Interno do ConTIC. 
Ausências informadas no prazo regimental: Prof. Clésio Luiz Tozzi, Prof. Edmundo Madeira, Prof. Francisco 
Gomes Neto e Prof. Sérgio do Amaral.  Ausências não justificadas: Prof. Ricardo Anido e Prof. Abimael  
Aranha Neto.O Prof. Marco iniciou a reunião colocando em discussão a ata da reunião de 08 de julho de  
2011. Colocada em votação, a ata foi aprovada com duas abstenções.  Em seguida, passou-se para o item 1  
da Ordem do Dia, que tratou do relatório parcial de aplicação da reserva técnica para conectividade à rede  
ANSP 2010. O prof. Marco explicou que este relatório parcial é necessário neste momento, pois é exigência 
da Fapesp para que possa apreciar a submissão do projeto relativo ao ano de 2011.  Foram feitas algumas  
sugestões no tocante ao item “conclusões”, que foram acrescidas ao relatório, que colocado em votação foi  
aprovado por unanimidade. Seguiu-se com a apresentação do Plano de Aplicação da Reserva Técnica para  
Conectividade à Rede ANSP 2011. Colocado em dicussão e votação, o Plano foi aprovado por unanimidade,  
após  esclarecimento  das  dúvidas  apontadas  pelos  membros  do  conselho.   O  próximo  item  tratou  da 
solicitação do NIED de regularização da hospedagem do domínio teleduc.org.br  em servidor  do NIED. 
Colocado em votação, o parecer favorável à hospedagem foi aprovado por unanimidade. O item 4 tratou das  
políticas de uso do sistema de transmissão de eventos do CCUEC. Foi proposto ao Conselho que, tendo em 
vista a similaridade deste serviço com o serviço CameraWeb, fosse adotada a mesma política de uso já  
aprovada para o CameraWeb. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. A seguir, O 
Prof. Marco citou as justificativas de ausências. No próximo item, o Prof. Marco trouxe ao conhecimento do  
Conselho a resposta da FEM sobre sua solicitação, apreciada na reunião de maio, de utilização do serviço  
Google Apps for Education para hospedagem de e-mail. Nesta resposta, a FEM encaminha cópia do Parecer 
PG sobre o contrato proposto pela Google. Avaliando o conteúdo da solicitação, do parecer e do contrato, o  
Conselho levantou várias  dúvidas,  principalmente  quanto a  possíveis  ônus à  Unicamp no futuro.  Ficou 
combinado que o Prof. Marco irá preparar texto contendo estas dúvidas, a ser encaminhado à PG (com cópia 
para FEM) solicitando mais esclarecimentos. Passando aos informes, o Prof. Marco disse que um novo (e 
mais baixo) valor para contratação do software Mathematica foi obtido, após negociação com o fornecedor.  
Informou,  também,  que  o  Projeto  PATC  de  expansão  do  sistema  storage  aprovado  no  ConTIC  foi 
contemplado com 50% recursos financeiros pela Administração Superior ainda este ano, ficando os outros 
50% prometidos para o próxmo ano. O próximo informe tratou da notícia de fim das quedas do sistem CICS 
após a separação dos bancos de dados acadêmico e administrativo. Não tendo mais itens a tratar, a reunião  
foi encerrada às 11 horas e 15 minutos.
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