
ATA DA 58ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA DE  INFORMAÇÃO  E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 11 de novembro 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. Francisco de A M Gomes Neto, Prof. José Antonio Roversi, Prof. Marcos Tadeu 
Nolasco da Silva, Prof. Ricardo de O Anido e Sra. Edna A R Coloma e dos membros suplentes Prof. Luiz 
Eduardo  Barreto  Martins  e  Paulo  de  Barros  Correia,  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.  Jônatas Manzolli,  Prof.  Abimael  Aranha Neto,  Prof.  Sérgio F do 
Amaral  e  Prof.  Eduardo Miranda.  Ausência  informada  fora  do  prazo  regimental:  Sr.  Antonio  Faggiani. 
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 10 de outubro de 2011. Foi solicitada a correção da  
reunião da ata para 57ª.  Colocada em votação,  a  ata foi  aprovada com cinco abstenções.   Em seguida,  
passou-se para o item 1 da Ordem do Dia, que tratou da avaliação de três projetos da DGA dentro do PATC 
Projeto 2012: “Aquisição de uma solução de armazenamento DAS”, “Aquisição de servidor – gateway /  
firewall das sub-redes da DGA” e “Aquisição de solução de rede wireless corporativa”. Foram apresentadas  
as minutas de pareceres, todas com indicação de devolução ao órgão para complementação de informações e 
esclarecimentos. Colocados em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. O próximo item 
tratou da reavaliação feita pela PG, a pedido do ConTIC, de solicitação da FEM para utilização do serviço  
Google Apps for Education para hospedagem de e-mails. O Conselho tomou conhecimento do novo parecer  
da Procuradoria e, após discussões, aprovou por unanimidade parecer onde consta que o “Conselho entende 
que os pontos de dúvida foram esclarecidos e que não há empecilhos à solicitação da FEM para uso dos  
serviços  gratuitos  de  e-mail  oferecidos  pela  empresa,  desde  que  atendidas  as  recomendações  da  
Procuradoria.  Ressalta,  entretanto,  que  além  dos  documentos  pertinentes  à  formalização  do  contrato  
citados no referido parecer, todos os demais documentos relacionados a esta questão e que foram discutidos  
até o presente momento devem fazer parte do processo de contratação a ser aberto pela FEM conforme  
recomendação da PG em um dos parágrafos finais de seu parecer, de maneira a preservar toda a discussão  
e os detalhes das análises realizadas. Neste sentido determina que a CTIC remeta os referidos documentos  
para a FEM a fim de que esta possa instruir adequadamente o processo em questão.”. A seguir, o Prof. 
Marco citou as justificativas de ausências e a Sra. Edna destacou os comentários feitos pelos participantes da 
DGA no 10º GeInfo (Encontro de Gestores de Informática da USP que contou com a participação de técnicos 
da Unicamp) sobre as declarações do Reitor da USP durante o evento que demonstram suas preocupações  
com a área de TIC e suas iniciativas para aumentar investimentos na área. O Prof. Marco lembrou que este  
item constou dos Informes da reunião anterior e fez um resumo dos principais pontos para os presentes.  
Disse ainda que o discurso do Reitor da USP será disponibilizado na TV-USP e/ou no sistema CameraWeb 
do CCUEC e  divulgado na  universidade.  Os membros do  Conselho sugeriram a criação  de um Fórum 
Permanente ou workshop para estas discussões a partir do próximo ano com dois focos: questões internas de  
TIC e o papel desta área na melhoria da Unicamp no ranking de universidades. No próximo item, o Prof.  
Marco informou ao Conselho que, em reunião com a Aeplan, esta informou que os recursos registrados no 
PATC, linha Manutenção, para contratação de serviços terceirizados impressão em 2010 e 2011 não ficaram 
reservados pois a contratação não ocorreu. A Aeplan e a CTIC concordaram em iniciar uma nova estratégia  
na qual será preparado um novo edital vistando contemplar os serviços de impressão de todos os órgãos da  
Unicamp, visto que o contrato atual de reprografia (e impressão) feito pela DGA está entrando em seu último  
ano de vigência.  O próximo informe foi sobre os funcionários do CCUEC que foram premiados no Prêmio 
PAEPE,  com os  projetos  “Cartão  de  Identidade  Institucional  –  Smart  Card  –  Unicamp”,  de  autoria  de  
Fernando Moreno e Selma Maranhão e “Camera WEB CCUEC”, de autoria de Rubens Queiroz e Denis  
Ignácio. A seguir, o Prof. Marco falou da palestra sobre governança de TI que foi realizada no CCUEC para 
gestores de TIC da Unicamp.  Finalmente,  trouxe ao conhecimento dos membros do Conselho os novos 
serviços lançados pelo CCUEC: emissão de certificados digitais ICPEDU para servidores, serviço de web 
conferência  baseada  no  Open  Meetings,  acesso  à  rede  sem fio  Eduroam e  disponibilização  do  LDAP 
corporativo para que as unidades/órgãos externos ao CCUEC possam fazer autenticação de usuários em seus 
sistemas de informação usando credenciais já armazenadas no CCUEC. Não tendo mais itens a tratar,  a  
reunião foi encerrada às 11h30min.
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