
ATA DA 56ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA DE  INFORMAÇÃO  E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 14 de setembro 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.  
Edmundo Madeira, Prof. José Antonio Roversi,  Prof. Sérgio do Amaral, Prof. Abimael Aranha Neto, Sr.  
Antonio Faggiani e Prof. Eduardo Miranda e dos membros suplentes Prof. Paulo de Barros Correia e Sr. Luiz 
Atílio Vicentini, sendo que  os suplentes citados atuaram como substitutos de membros  ausentes, de acordo 
com as regras do Regimento Interno do ConTIC. Ausências informadas no prazo regimental: Prof. Marcos  
Tadeu  Nolasco  da  Silva  e  Prof.  Francisco  de  A M  Gomes  Neto.  Ausência  informada  fora  do  prazo  
regimental: Prof. Jônatas Manzolli. Ausências não justificadas: Prof. Ricardo Anido e Sra. Edna A R Coloma. 
Participou também a Sra. Alice Midori Okusigue, membro consultivo do Conselho. O Prof. Marco iniciou a  
reunião colocando em discussão a ata da reunião de 12 de agosto de 2011. Colocada em votação, a ata foi  
aprovada com quatro abstenções.  Em seguida, passou-se para o item 1 da Ordem do Dia, que tratou da  
avaliação dos planos do PATC Manutenção. O Prof. Marco fez um relato das solicitações feitas pelos órgãos  
e sobre os pontos que não estavam de acordo com as regras estabelecidas para o programa, tais como pedidos 
para atualização acima do limite de 20% do parque computacional e itens com preços diferentes daqueles  
padronizados no programa. Após longa análise e ajustes nos pontos fora de conformidade com as regras, o 
Conselho propôs que se reforce junto à PRDU/Aeplan que os pedidos estão bem justificados e que foi feita 
uma revisão detalhada sobre todos eles com ajustes para enquadrá-los às regras. O Conselho solicitou que  
passasse a ser usada uma média de dotações do PATC que lavasse em consideração apenas os últimos 3 anos 
do  programa  para  minimizar  as  distorções  causadas  por  inflação  acumulada  ao  longo  de  vários  anos.  
Considerando que dificilmente  haveria recursos suficientes para atender todas as demandas,  o  Conselho 
propôs que fosse  feita  uma dotação para cada órgão com base nos seguintes princípios:  solicitações de  
prioridade 1 até R$30 mil seriam contempladas na sua totalidade; solicitações de prioridade 1 acima deste 
valor seriam contempladas com a média das dotações PATC Manutenção dos últimos 3 anos acrescidas de 
10% ou do percentual que permitisse atender integralmente a mesma, adotando-se o que fosse menor; a este  
montante deveria ser acrescido o valor anual de eventuais contratos de manutenção que estivessem sendo  
solicitados pela primeira vez. O Conselho determinou ainda a inclusão de uma solicitação especial de R$600 
mil  para,  junto  com  recursos  já  reservados  em  anos  anteriores,  viabilizar  a  contratação  de  serviços 
terceirizados  de  impressão  que  visam atender  com menor  custo  as  demandas  de  impressão  dos  órgãos  
participantes do PATC. Colocada em votação, a proposta de dotação orçamentária para o PATC baseada nos 
critérios descritos foi aprovada por unanimidade. Seguiu-se com a proposta de norma para criação de conta  
institucional, que visa regulamentar as solicitações de conta institucional que represente a unidade/órgão no 
acesso a serviços corporativos e computacionais. Colocada em discussão e 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 FAPESP sobre o cálculo da reserva técnica para 
conectividade à Rede ANSP. Nesta resposta, a FAPESP informa que não pode interferir no uso da Reserva 
Técnica pelas Instituições, mas nada tem a opor se a Unicamp propuser às instituições que usem o acesso via  
Unicamp com rateio de custos. O próximo informe foi sobre a situação do serviço de plantão no CCUEC, 
que está acontecendo com três pessoas a menos, devido a orientação da DGRH. Não tendo mais itens a  
tratar, a reunião foi encerrada às 17h30min.
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