
ATA DA 57ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA DE  INFORMAÇÃO  E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 10 de outubro 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. Francisco de A M Gomes  
Neto, Prof. Jônatas Manzolli, Prof. José Antonio Roversi, Prof. Abimael Aranha Neto, Sr. Antonio Faggiani e  
Prof. Eduardo Miranda e do membro suplente Sr. Luiz Atílio Vicentini, 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 Luis Tozzi, Prof. Edmundo R M Madeira, Prof. Marcos Tadeu 
Nolasco da Silva e Prof. Sérgio F do Amaral. Ausência informada fora do prazo regimental: Sra. Edna A R 
Coloma. Ausência não justificada: Prof. Ricardo Anido. 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 14 de setembro de 2011. Colocada em votação, a ata foi aprovada com uma abstenção.  Em seguida,  
passou-se para o item 1 da Ordem do Dia, que tratou da avaliação dos planos do PATC Projeto. O Prof.  
Marco agradeceu aos membros do ConTIC que participaram com pareceres sobre os projetos. Cada projeto 
foi discutido e o parecer proposto analisado em detalhes, tendo surgido sugestões de complementação e/ou  
reformulação para os seguintes pareceres: Projeto (2) “Expansão da rede sem fio Unicamp visando ampliar a 
área  de cobertura  e  atender  novos usuários”:  foi  aprovado um novo parecer  que solicita  ao interessado 
(CCUEC) mais detalhes sobre a localização de instalação dos pontos de acesso, sobre o custo de instalação  
destes novos pontos, sobre as alternativas de segurança que não exijam a compra de licenças adicionais para 
uso no Windows 7 e sobre a política de cobertura da área da moradia estudantil; Projeto (4) “Aquisição de  
servidores blade para atender as demandas da área da saúde”: o parecer constante da pauta foi aprovado, mas  
com a inclusão de solicitação de mais informações detalhadas sobre as configurações dos equipamentos  
solicitados, bem como de esclarecimentos sobre que softwares e serviços conseguiriam fazer uso deste novo 
hardware enquanto o projeto (de grande porte) de um novo sistema de informação para a área da saúde não 
ficasse pronto; Projeto (5) “Aquisição da infraestrutura de rede que irá atender a área da saúde”: o parecer foi  
aprovado com a inclusão de uma observação de que,  considerando os objetivos mais amplos citados,  o  
projeto está incompleto e precisa contemplar outros itens para que realmente possa atender a todas as áreas 
da saúde. Todos os demais pareceres foram aprovados na forma como estão na pauta. O segundo item da 
Ordem do Dia tratou da solicitação do Centro de Estudos Avançados de criação de domínio para a Revista  
Ensino Superior. O parecer apresentado foi contrário ao atendimento, alicerçado em dois pontos. O primeiro 
é  o  fato  de  que  o  grupo  que  coordena  a  edição  da  revista  estar  no  CEAv  e  utilizar  atualmente  uma 
nomenclatura que é compatível com as normas vigentes da GR 05/2005 e até mesmo com as novas normas 
aprovadas recentementes pelo ConTIC. O segundo ponto é que as justificativas sobre os aumentos nos níveis 
de acesso não foram consideradas satisfatórias, visto que atualmente é mais comum buscar um sítio web pelo  
seu conteúdo que pelo seu URL. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. A seguir, o Prof.  
Marco citou as justificativas de ausências. No próximo item, o Prof. Marco informou ao Conselho que a  
dotação para o PATC 2012 linha manutenção foi aceita pela PRDU para inclusão no orçamento da forma 
como foi proposta pelo ConTIC, com exceção do item impressão que será discutido em reunião futura com a 
Aeplan. O próximo informe foi sobre o reinício dos trabalhos de implantação da RedeComep Campinas, com 
a estimativa de que os trabalhos estejam concluídos em maio de 2012. Ainda nos informes, citou a realização 
do 10º Encontro de Gestores de TI da USP e Unicamp em 2, 3 e 4/10, destacando que o Reitor da USP falou 
da grande importância com a qual sua gestão vê o segmento de técnicos de TIC. O próximo informe relatou a  
aprovação do plano de aplicação da reserva técnica para conectividade à rede ANSP por parte da FAPESP,  
para utilização na atualização do backbone da rede Unicamp. Finalmente, trouxe aos membros do Conselho 
o demonstrativo AEPLAN com os valores dos projetos PATC atendidos até o momento. Não tendo mais itens 
a tratar, a reunião foi encerrada às 17h30min.
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