
ATA DA 60ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 09 de março de 
2012 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. Edmundo R M Madeira, Prof. Francisco de A Magalhães Gomes Neto, Prof. José 
Antonio Roversi, Prof. Abimael Aranha Neto, 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. Marcos Tadeu 
Nolasco da Silva e Prof. Sérgio F do Amaral. Ausências não justificadas: Prof. Jônatas Manzolli e 
Prof.  Ricardo  de  Oliveira  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 dezembro 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 proposta de calendário de 
reuniões  do  ConTIC  para  o  1º  semestre  de  2012,  elaborada  a  partir  do  levantamento  das 
disponibilidades de horários dos membros do Conselho.  Foi solicitada a alteração da data da 
reunião de abril do dia 10 para o dia 12. Colocada em votação, a proposta com a alteração foi 
aprovada por unanimidade, ficando assim definidas as datas das próximas reuniões para 12 de 
abril, 10 de maio, 12 de junho e 10 de julho, sempre às 14 horas. O próximo item da Ordem do Dia 
foi a solicitação do Diretor Acadêmico para alteração da Decisão ConTIC 05/2011 que define os 
tipos de usuário com permissão para cada serviço corporativo prestado pelo CCUEC. O Prof. 
Marco  apresentou  a  proposta,  destacando  os  itens  a  serem  modificados.  Após  discussões 
algumas alterações foram sugeridas e a proposta foi aprovada por unanimidade. O próximo item 
foi a análise da resubmissão de projetos PATC 2012. O primeiro projeto a ser reavaliado foi da 
DGA  “Aquisição de servidor - gateway / firewall das sub-redes da DGA”, que foi objeto do parecer 
ConTIC  18/2011  de  14  de  dezembro  de  2011.  Foi  apresentada  a  resposta  da  DGA aos 
questionamentos contidos no citado parecer e, com base nesta, foi apresentado um parecer da 
CTIC favorável ao financiamento do projeto. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade.  Na  sequência,  foi  avaliado  o  projeto  “Aquisição  de  solução  de  rede  wireless 
corporativa”, também da DGA, que foi objeto do parecer ConTIC19/2011 de 14 de dezembro de 
2011. Como no caso anterior, foi apresentada a resposta da DGA e um novo parecer, desta vez 
favorável  ao  financiamento  do  projeto.  Colocado  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por 
unanimidade. A seguir, o Prof. Marco citou as justificativas de ausências. Passando aos informes, 
o Prof. Marco informou que o processo de importação de equipamentos para o novo backbone da 
Unicamp está em andamento. Não tendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 16h30min.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35


