
ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 14 de dezembro 
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 
Luiz Tozzi,  Prof.  Ricardo de O Anido, Prof.  Abimael Aranha Neto, Sr.  Antonio Faggiani e Prof. 
Eduardo Miranda e dos membros suplentes Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins e Paulo 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. Edmundo Madeira, Prof. Francisco de A M Gomes Neto, Prof. Jônatas Manzolli, 
Prof. José Antonio Roversi, Prof. Marcos Tadeu Nolasco da Silva, Prof. Sérgio F do Amaral e Sra 
Edna 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 11 de novembro de 
2011.  Foram  solicitadas  as  seguintes  correções:  Constar  justificativa  de  ausência  do  Prof. 
Abimael, retirar nome do Prof. Paulo que encontra-se duplicado e correção da grafia do nome do 
Prof.  Clésio.  Colocada  em votação,  a  ata  foi  aprovada  com duas  abstenções.   Em seguida, 
passou-se para o item 1 da Ordem do Dia, que tratou da avaliação de projetos resubmetidos no 
PATC 2012. O primeiro a ser avaliado é da DGA “Aquisição de uma solução de armazenamento 
DAS”, cuja minuta de parecer sugere que haja discussões entre CCUEC e DGA no sentido de 
avaliar as possibilidades de se prover o serviço de backup desejado por meio da expansão dos 
storages corporativos instalados no CCUEC, com a possibilidade de submissão de nova versão 
do  projeto  com  as  devidas  justificativas.  Colocado  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por 
unanimidade. O próximo projeto foi da DGA,“Aquisição de servidor – gateway / firewall das sub-
redes da DGA”, cuja proposta de parecer apresentada diz que a justificativa de uso do servidor 
não está compatível com sua especificação e solicita maiores esclarecimentos.  A proposta de 
parecer foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Passou-se para o próximo projeto, 
também da DGA “Aquisição de solução de rede wireless corporativa”, na proposta de parecer, são 
apontados alguns pontos a serem esclarecidos, portanto é sugerido que retorne ao interessado 
para  revisão  e  resubmissão  futura.  Colocado  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por 
unanimidade. O quarto projeto é do SIARQ “Infraestrutura de rede estruturada de dados e de voz 
para o novo prédio do SIARQ”. A proposta de parecer aponta para a necessidade de remoção do 
item “racks”, conforme já citado em parecer anterior (11/2011) e em sua aprovação corrigida esta 
questão.  O parecer foi  aprovado por unanimidade. O próximo projeto analisado foi  do SIARQ 
“Armazenamento de Documentos Arquivísticos Digitais da Unicamp do SIGAD”. A proposta de 
parecer  é  favorável  ao financiamento  da  primeira  parte  do projeto  (2012),  ficando as  futuras 
expansões  por  conta  de  novos  projetos  a  serem  apresentados.  O  parecer  foi  aprovado  por 
unanimidade. O próximo item da Ordem do Dia foi a definição da data da próxima reunião, a 
primeira  de  2012.  A data  sugerida  foi  10  de fevereiro,  às  14  horas,  o  que  foi  aprovado  por 
unanimidade. A seguir, o Prof. Marco citou as justificativas de ausências. Passando aos informes, 
o Prof. Marco informou que os sistemas corporativos sob responsabilidade do CCUEC já estão 
realizando comunicações seguras baseadas na Infraestrutura de Chaves Públicas de Ensino e 
Pesquisa (ICPEDU). Não tendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 15h30min.
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