
ATA DA 63ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 12 de junho 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. Jônatas Manzolli, Prof. José Antonio Roversi, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral 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.  Edmundo 
Roberto Mauro Madeira, Prof. Marcos Tadeu Nolasco da Silva, Prof. Abimael Aranha Neto, Sr. 
Antonio  Faggiani  e  Sra.  Edna  Aparecida  Rubio  Coloma.  Ausências  não  justificadas:  Prof. 
Francisco de A Magalhães Gomes Neto 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  10.05.2012.  Colocada  em  votação,  a  ata  foi 
aprovada por unanimidade.  Em seguida, passou-se para o item 1 da Ordem do Dia, que tratou da 
proposta  de  calendário  para  o  PATC 2013.  Após  discussões,  o  calendário  foi  aprovado  por 
unanimidade.  O próximo item da Ordem do Dia foi a proposta de regras, orientações, lista de 
produtos com especificações e estimativas de preços padronizados e formulários para o PATC 
2013. Após discussões,  este item foi aprovado por unanimidade. O próximo item foi a solicitação 
do Museu de Ciências da Unicamp de autorização para hospedagem do site www.mc.unicamp.br 
em servidores externos. O Prof. Marco ponderou que este assunto já foi pauta de reuniões entre o 
CCUEC e MC em agosto de 2010, em que foram levantadas alternativas de solução apresentadas 
ao Prof.  Marcelo para que formalizasse a solicitação,  não havendo sequência nas discussões 
sobre este assunto.  O ConTIC debateu a questão e levantou também a Recomendação ConTIC 
R02/2011 que trata da alteração parcial da GR 05/2005, em que no Artigo 45 reza que “Nomes 
subordinados  ao  domínio  "unicamp.br"  só  podem  ser  hospedados  em  máquinas  da  rede  da 
Unicamp.”,  embasando,  portanto,  proposta  de  rejeição  da  solicitação  do  Museu  de  Ciências. 
Colocada em votação, a proposta de rejeição do pedido foi aprovada por unanimidade. A seguir, o 
Prof. Marco citou as justificativas de ausências. Passando aos informes, o Prof. Marco informou 
que foi colocado em produção em 04/06/2012 o Módulo de Cadastro de Alunos do novo Sistema 
de Gestão Acadêmica (SIGA), a seguir, fez um relato sobre o 1º Cinfotec Unicamp, realizado em 
11/06/2012.  Não tendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 15h45min.


