
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS realizada em  vinte e cinco de setembro de 2006 às nove horas no mini-
auditório do Centro de Computação da Unicamp sob a presidência do Prof. MARCO 
AURÉLIO AMARAL HENRIQUES e com o comparecimento dos membros titulares  Prof. 
Célio Cardoso Guimarães, Prof. Osvaldir Pereira Taranto, Prof. Clésio Luis Tozzi, Prof. 
José Antônio Roversi, Prof. Nelson Henrique Morgon, Prof. Léo Pini Magalhães, Prof. 
Abimael Aranha Neto, Sra. Edna Aparecida Rubio Coloma, Sra. Maria do Rosário Almeida 
Rocha e do membro consultivo Sra. Nelma Aparecida Magdalena Monticelli.  Estiveram 
também presentes os membros  suplentes Prof. Rogério Custódio, Prof. Francisco Carlos 
Groppo, substituindo o Prof. Denis José Schiozer,  e Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, 
substituindo o Prof. Jônatas Manzolli.  Como convidado especial, compareceu o Prof. 
Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva, Pró-reitor de Desenvolvimento Universitário. 
Justificaram suas ausências os Profs. Denis José Schiozer, Jônatas Manzolli, Reginaldo 
Palazzo Jr. e Ricardo Anido. Os trabalhos foram secretariados pelas funcionárias do Centro 
de Computação Maria Inês Sant´Anna e Cláudia Bergonzoni  Fassina. Havendo número 
legal, o Presidente deu início à primeira sessão ordinária do Conselho de Tecnologia de 
Informação e Comunicação, passando a palavra ao Prof. PAULO EDUARDO MOREIRA 
RODRIGUES DA SILVA para apresentar o item 1 do Expediente. O Prof. Paulo fez um 
breve histórico sobre a reforma do modelo de gestão de Tecnologia de Informação e 
Comunicação da Unicamp, da criação da Coordenadoria de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (CTIC) e do Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação 
(ConTIC). Disse que o processo foi desencadeado após a saída do Prof. Buzato da 
Superintendência do CCUEC, quando iniciou conversas com o Prof. Léo Pini sobre  um 
novo modelo de TIC. Disse ainda  que a estrutura anterior não estava adequada e durante a 
preparação do PLANES (Plano Estratégico da Unicamp) iniciou a discussão de uma nova 
estrutura para tratar o assunto de TIC na universidade. Explicou ainda que foi feita uma 
avaliação da estrutura de TIC  da USP,  com a colaboração do Prof. Masiero, Coordenador 
de TIC daquela instituição. A seguir passou-se para o item 2 do Expediente, no qual o Prof. 
PAULO explicou como foram feitas as indicações para a composição do ConTIC e 
apresentou cada um de seus membros. Passando para o item 3 do Expediente, o Prof. 
MARCO AURÉLIO fez uma apresentação das questões relevantes em TIC na Unicamp e 
suas perspectivas futuras. Disse que não havia e não há ainda um processo de gestão global 
de TIC para a Unicamp com seus componentes totalmente definidos. Detalhou o novo 
modelo de gestão adotado, tendo o ConTIC como órgão deliberativo de TIC e a 
CTIC/CCUEC, como o braço executivo de TIC na  Unicamp.   Apresentou a situação atual 
de TIC,  elencando a demanda por grandes soluções para os sistemas administrativo e 
acadêmico, entre outros. Concluiu discorrendo sobre os principais desafios que a Unicamp 
enfrenta em TIC, tais como a plataforma atual defasada, a insuficiência de recursos 
humanos devidamente capacitados, a alta concentração de demandas e as grandes 
expectativas da universidade que nem sempre podem ser atendidas adequadamente. A Sra. 
NELMA complementou, ressaltando que uma das grandes dificuldades está relacionada a 
Sistemas de Informação e que há demandas e iniciativas  de  núcleos de informática 
descentralizados que devem ser avaliadas dentro de um contexto mais amplo.  Passando 
para o item 4 do Expediente, o Prof. MARCO AURÉLIO apresentou uma proposta de 
Regimento Interno do ConTIC, informando que baseou-se no Regimento do CONSU. Ele 
propôs uma discussão sobre o mesmo e solicitou sugestões sobre o tema por meio da lista 



de e-mails ConTIC-L. Propôs ainda  que este item, com as modificações sugeridas pelos 
membros, seja colocado na Ordem do Dia da próxima sessão. Sobre uma possível alteração 
no texto do Regimento Interno, sugeriu que  os membros suplentes sejam convocados para 
todas as reuniões. O Prof. PAULO EDUARDO concordou, ressaltando que a participação 
continuada dos suplentes proporcionará um melhor acompanhamento e entendimento dos 
assuntos em discussão. O Prof. LÉO PINI sugeriu que haja um  rodízio de  suplentes no que 
diz respeito a qual deles estará substituindo (e votando por) um membro titular faltante, 
quando for o caso.. O Prof. PAULO EDUARDO sugeriu que sejam avaliados também os 
Regimentos Internos das Câmaras do Consu, já que o ConTIC tem características similares 
a elas. Ao passar para o item 5 do Expediente, o Prof. MARCO AURÉLIO apresentou uma  
proposta preliminar de criação de Fóruns Técnicos Consultivos. O Prof. SÉRGIO  sugeriu 
que um eventual  Fórum de Conectividade inclua também questões relativas a vídeo, além 
de dados e voz. O Prof. LÉO PINI sugeriu que o Fórum de Ensino à Distância seja 
chamado de Apoio Tecnológico ao Ensino. O Prof. PAULO EDUARDO chamou a atenção 
de todos para a existência  de um grupo de trabalho criado há alguns anos  para tratar do 
assunto Ensino à Distância e disse que o mesmo terá que ser atualizado. A Sra. NELMA 
informou que se trata do GTEAD, que está ligado ao PLANES da PRG. O Prof. SÉRGIO 
destacou que os diferentes grupos de trabalho sobre este assunto deverão trabalhar em 
conjunto. O Prof. MARCO AURÉLIO disse que irá procurar saber em que situação está o 
GTEAD para melhor informar o conselho. O Prof. SÉRGIO falou do Decreto de 2005 que 
trata de ensino à distância e destacou que a Unicamp precisa se posicionar mais claramente 
sobre esta questão. A Sra. MARIA DO ROSÁRIO ressaltou que, para facilitar o trabalho 
dos membros do ConTIC, é necessário tempo para conhecer as questões de tecnologia. O 
Prof. LÉO PINI sugeriu que, para o conselho conhecer melhor o que está acontecendo nas  
diversas áreas envolvidas com TIC na Unicamp,  em cada reunião  alguém seja convidado 
para apresentar um determinado assunto de interesse, o que pode facilitar a tarefa de buscar 
soluções integradas. O Prof. ROGÉRIO disse que são muitos e diversificados os problemas 
a serem discutidos e que, trazendo responsáveis pelos assuntos, se aprimoraria o  
encaminhamento de estudos e propostas. O Prof. MARCO AURÉLIO sugeriu que a Profa. 
Heloísa (do IC, responsável pelo projeto Teleduc) seja a primeira a ser convidada, mas 
lembrou que  há outros assuntos como SIPEX, Sistema de Arquivos, Bibliotecas e  
Software Livre, por exemplo. A Sra. NELMA disse  que as discussões sobre os assuntos de 
ordem prática e estratégica podem demorar mais e que deve haver uma boa preparação 
antes,  a fim de que as questões sejam tratadas de forma consistente. O Prof. SÉRGIO 
afirmou  que a UNICAMP  ainda não está  credenciada em EAD pelo MEC e que não se 
trata de uma política de vai não vai aderir a esta forma de ensino, mas de uma realidade a 
ser enfrentada mais cedo ou mais tarde pela universidade. O Prof. ABIMAEL falou do 
projeto RUTE (Rede Universitária de Telemedicina) que integra hospitais universitários. O 
Prof. FRANCISCO GROPPO falou da necessidade de rapidez na tomada de decisões e que 
o conselho vai ter que procurar responder às demandas com agilidade. O Prof. MARCO 
AURÉLIO concordou sobre  a necessidade de avaliações rápidas, com discussões e votação 
dos temas em poucas reuniões. Disse ainda que o conselho certamente receberá demandas 
da Reitoria para se manifestar sobre assuntos mais urgentes e que poderá haver necessidade 
de reuniões extraordinárias. Mas lembrou do caráter diferenciado deste conselho em relação 
ao antigo CDI, não só pela característica e pelo maior número de membros, mas também 
pela determinação de que sejam realizadas reuniões ordinárias mensais. Finalizou 
ressaltando a necessidade de participação ativa de todos os membro do Conselho.  Não 



havendo mais assuntos no Expediente, passou-se à Ordem do Dia. Deu-se início à 
discussão do item 1, sobre a escolha do vice-presidente do ConTIC. Após consultar os 
demais membros, o Prof. MARCO AURÉLIO convidou o Prof. CLÉSIO TOZZI para o 
cargo e o mesmo aceitou o convite.  Passou-se ao item 2 da Ordem do Dia, fazendo-se uma 
avaliação da solicitação do IEL para hospedagem de domínio .org. Antes de iniciar as 
discussões, o Prof. MARCO AURÉLIO distribuiu aos presentes uma lista com todos os 
domínios .org atualmente hospedados na rede da Unicamp. O Prof. Léo Pini, que analisou a 
solicitação do IEL, pediu ao Prof. CLÉSIO que desse algumas explicações sobre a 
necessidade de aprovação de pedidos como este, baseando-se em sua experiência passada 
como Coordenador Geral de Informática da Unicamp. Depois de ponderações de vários 
membros, o presidente do conselho fez um encaminhamento de retirada de pauta deste item 
para que possam ser solicitados novos esclarecimentos do IEL. Colocado em votação, este 
encaminhamento foi aprovado  por unanimidade, devendo ser solicitado  ao IEL  
esclarecimentos quanto à composição e à característica do Grupo de Estudos de Prosódia da 
Fala. Passou-se ao item 3, com a avaliação da solicitação da Agência de Inovação INOVA 
para hospedagem de domínio .org. O Prof. LEO PINI, que também analisou esta 
solicitação, destacou as diferenças entre esta e a solicitação anterior e encaminhou 
favoravelmente à mesma, destacando que, se aprovado, o domínio .org solicitado deveria 
ser autorizado pelo prazo de dois anos. Destacou ainda, por sugestão do Prof. 
FRANCISCO, que a INOVA deveria fazer um novo ofício demonstrando mais claramente 
seu comprometimento com as exigências do Art. 82 da GR-05/2005. Este encaminhamento  
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Não havendo mais itens na Ordem 
do Dia, passou-se aos INFORMES. No  item 1 o Prof. MARCO AURÉLIO apresentou o 
calendário de reuniões futuras do ConTIC. O Prof. LÉO sugeriu que se disponibilize a 
pauta em versão eletrônica em uma página web, dispensando assim o envio em papel. 
Acrescentou, dizendo que o conselheiro que quiser o material em papel deverá solicitá-lo 
antecipadamente à CTIC. Sugeriu a disponibilização da ata assim também. O Prof. 
MARCO AURÉLIO disse que, não havendo objeções dos membros, as sugestões feitas 
serão adotadas. Aproveitou para informar que o vídeo da gravação da reunião será mantido 
até a aprovação da ata e que não será disponibilizado em site, já que seu objetivo é o de 
servir como material para esclarecer dúvidas relativas à confecção da ata. Ainda sobre o 
calendário das reuniões, o Prof. MARCO AURÉLIO esclareceu  a demora em convocar a 
primeira reunião do ConTIC.  Apesar da criação da CTIC e do CONTIC ter ocorrido em 
março, só em junho houve a indicação dos membros. Mas  esta saiu incompleta, faltando a 
indicação de dois nomes, o que  só foi corrigido em agosto. Passando para o item 2 dos 
Informes, o Prof. MARCO AURÉLIO pediu para a Sra. NELMA  falar sobre o estágio 
atual dos projetos de migração dos sistemas administrativos. A Sra. NELMA falou da 
estratégia anterior da Unicamp que, no ano de 2000, decidiu pela contratação de um novo 
sistema chamado SIA e depois decidiu pelo seu cancelamento por não atender às 
necessidades da universidade. Disse que apesar do antigo sistema ainda em uso estar 
defasado e  necessitar de novas funcionalidades, as existentes atendem as necessidades 
básicas. Falou da perda de recursos humanos detentores do conhecimento do negócio e que 
as regras de negócio hoje só podem ser obtidas por completo a partir dos códigos dos 
programas.  Destacou que a estratégia atual é sair para o mercado e contratar a conversão 
do código que existe para uma plataforma mais moderna, com software aberto. Explicou 
que será um sistema novo do ponto de vista tecnológico, com facilidade para manutenção 
futura, mas mantendo as mesmas funcionalidades atuais. Destacou também o 



desenvolvimento em paralelo do Pregão Eletrônico e da Bolsa Eletrônica de Compras. 
Explicou que na estratégia de migração foi feita a quebra do sistema em cinco módulos,  e 
que para o edital do primeiro módulo  apenas uma empresa se apresentou. Mas a mesma foi 
desclassificada por apresentar um número de horas muito acima do que era estimado e não 
haver naquele momento bases de comparação que permitissem justificar um aumento tão 
expressivo no número de horas requerido. Disse ainda que o edital foi refeito e relançado  
com algumas mudanças nos requisitos técnicos e que novamente apareceu apenas uma 
empresa, mas diferente da anterior.  A Sra. EDNA falou do relançamento do edital e fez 
uma explicação sobre a decisão da migração. Complementou dizendo que no dia desta 
reunião, este edital encontrava-se na fase de avaliação da proposta técnica, não se 
conhecendo ainda o valor que a empresa cobraria pelo trabalho. Na seqüência, a Sra. 
NELMA falou sobre o sistema acadêmico, que  está  desatualizado e não atende todos os 
níveis de ensino da universidade. Disse que, neste caso, a estratégia escolhida foi 
desenvolver um novo sistema, partindo  de uma revisão completa dos processos 
acadêmicos. Falou dos planos de lançar  o edital para a contratação do primeiro módulo do 
novo sistema acadêmico (módulo de ingresso de alunos na pós-graduação)  até o final de 
outubro. O Prof. CLÉSIO perguntou qual o custo médio da hora no mercado e a Sra. 
NELMA esclareceu que é de setenta reais, em média.  Ao passar para o item 3, o Prof. 
MARCO AURÉLIO pediu à Sra. NELMA que falasse sobre as mudanças na Plataforma 
Lattes e ela informou que a Plataforma Lattes Off-line e o Guichê Lattes serão desativados 
em outubro por decisão unilateral do CNPq, o que eliminará a integração atualmente 
existente entre o Lattes e o SIPEX. Assim, a UNICAMP necessitará adaptar novamente os 
sistemas desenvolvidos aqui e perderá todo o investimento feito até hoje para prover esta 
integração. O Prof. MARCO AURÉLIO passou para o item 4 e comentou sobre a planilha 
distribuída no início da reunião, que faz uma comparação de tarifas entre Embratel e 
Telefônica. Ressaltou  que quando o CCUEC recebeu os serviços de telefonia da Prefeitura 
do Campus, a mudança para Embratel já estava decidida pela PRDU. Destacou a diferença 
significativa de valores de tarifas e a redução que ainda vai ocorrer quando  os demais 
campi passarem a fazer parte do sistema telefônico via Embratel. Em seguida passou ao 
item 5, comentando que se tratava da  disponibilização de informações de contato 
detalhadas de cada membro do conselho. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou 
a sessão às 12h34min.  


