
ATA DA 62ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 10 de maio 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.  Marcos Tadeu Nolasco e Prof.  Eduardo Miranda e dos membros 
suplentes Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins 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.  Jônatas  Manzolli,  Prof. 
Sérgio F. do Amaral, Prof. Abimael Aranha Neto, Sr. Antônio Faggiani e Sra. Edna A R Coloma. 
Ausência não justificada: 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 as atas das reuniões de 09.03.2012 e 12.04.2012. Colocadas em votação,  as atas 
foram aprovadas com uma abstenção.  Em seguida, passou-se para o item 1 da Ordem do Dia, 
que tratou da solicitação de criação de domínio para o Museu de Artes Visuais da Unicamp. A 
análise contou com esclarecimentos prestados pelo Prof. Anido e com a ponderação de que novo 
texto  da  GR 05/2005,  elaborado  por  grupo  designado  pelo  Conselho  para  reavaliação  desta 
Resolução no que tange à criação de domínios, que está sendo avaliado pela PG, permite o 
atendimento  a  este  pedido  Colocado em votação,  o parecer  favorável  à  criação do referido 
domínio foi aprovado por unanimidade. O próximo item da Ordem do Dia foi a proposta da CTIC 
de alteração das orientações e regras PATC 2013, destacando-se que as alterações propostas 
são as relacionadas a solicitações de contratos de manutenção e a solicitações de aquisição de 
servidores  e  de  softwares  proprietários.  Colocada  em  votação,  a  proposta  foi  aprovada  por 
unanimidade. Foi informado que os demais itens do manual (calendário, formulários, tabela de 
itens com preços padronizados etc) serão apresentados para avaliação e aprovação na próxima 
reunião. A seguir, o Prof. Marco citou as justificativas de ausências. Passando aos informes, o 
Prof. Marco informou que a reforma elétrica do datacenter do CCUEC foi concluída com sucesso e 
apresentou um breve vídeo mostrando com estava e como ficou. Informou, também que o 1º 
Cinfotec  Unicamp está  confirmado para  acontecer  em 11/06/2012  e  convidou  os  membros  a 
participarem. A seguir, informou que  foi disparado o processo de importação dos equipamentos 
de rede para o backbone da Unicamp com  recursos Fapesp. A previsão é que os mesmos sejam 
instalados no segundo semestre deste ano, aumentando a capacidade do backbone tanto em 
número de pontos de conexão como em velocidade (irá para 10 Gbps). Não tendo mais itens a 
tratar, a reunião foi encerrada às 15h30min.


