
ATA  DA  64ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE 
INFORMAÇÃO  E  COMUNICAÇÃO  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DE 
CAMPINAS realizada em 13 de agosto 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,  Prof.  Sérgio 
Ferreira  do  Amaral,  Prof.  Abimael  Aranha  Neto,  Sr.  Antonio  Faggiani  e  Prof. 
Eduardo Miranda. Ausência informada no prazo regimental: Prof. Jônatas Manzolli. 
Ausências  não  justificadas:  Prof.  Ricardo  de  Oliveira  Anido  e  Sra.  Edna  A R 
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   12.06.2012.  Colocada  em  votação,  a  ata   foi  aprovada   com 
quatro abstenções.  Em  seguida,  passou-se  para   o   item  1   da  Ordem  do 
Dia,  que   tratou   da  proposta  de calendário para as reuniões do ConTIC nos 
meses de setembro a dezembro de 2012. Colocado em votação, o calendário foi 
aprovado por unanimidade.  O próximo item da Ordem do Dia foi a solicitação da 
PRP de criação do domínio lactad.unicamp.br.  Foi apresentado parecer  favorável 
à  aprovação  da  solicitação  que,  colocado  em  votação,  foi  aprovado  por 
unanimidade. Em seguida, foi apreciado parecer favorável à solicitação do CCS de 
hospedagem  do  domínio  www.edsr9.org.  Após  discussões,    foram  sugeridas 
algumas alterações no parecer: a  inclusão de determinação do período de dois 
anos e a necessidade de se comunicar à CTIC se o domínio deixar de ser de 
responsabilidade  do  CCS.  Colocado  em  votação,  o  parecer,  acrescido  das 
alterações  discutidas,  foi  aprovado  por  unanimidade.  O  próximo  item  foi  a 
avaliação de parecer favorável à adesão da Unicamp à Comunidade Acadêmica 
Federada  .  CAFe,    que    colocado    em   votação    foi    aprovado    por 
unanimidade.  A  seguir,  o  Prof.  Marco   citou   as justificativas   de  ausências. 
Passando  aos   informes,   o  Prof.  Marco   informou   que  a   importação   dos 
equipamentos  que  irão  compor  e  expandir  o  backbone  da  Unicamp  foi  bem 
sucedida e, a seguir, informou que o sistema de criação e manutenção de e-mails 
@alumni.unicamp.br foi colocado em produção. Não  tendo mais itens a tratar, a 
reunião foi encerrada às 15h30min.


