
ATA  DA  71ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
realizada em 11 de abril de 2013 às 14 horas no auditório do Centro de Computação da 
Unicamp  sob  a  presidência  do  Prof.  Marco  Aurélio  Amaral  Henriques  e  com  o 
comparecimento dos membros titulares Prof. Francisco de A Magalhães Gomes Neto, Prof. 
Marcos  Tadeu  Nolasco  da  Silva,  Sr.  Antonio  Faggiani  e  Prof.  Eduardo  Miranda  e  dos 
membros suplentes Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins, Prof. Paulo de Barros Correira e Sr. 
Luiz Atílio Vicentini,  que assumiram a posição de titulares. Ausências justificadas: Prof. 
Clésio  Luis  Tozzi,  Prof.  Edmundo  Madeira,  Prof.  José  Antonio  Roversi,  Prof.  Sérgio 
Ferreira do Amaral e Sra. Edna Aparecida Rubio Coloma. Ausências não justificadas: Prof. 
Jônatas Manzolli,  Prof. Abimael Aranha Neto e Prof. Ricardo de Oliveira Anido.O Prof. 
Marco iniciou a reunião pelos Informes,  relatando as atividades desenvolvidas durante a 
parada  geral  dos  datacenters  CCUEC  e  CENAPAD  de  28  a  31/04/2013.  Em  seguida, 
colocou  em  discussão  a  ata  da  70ª  reunião  ordinária.  Colocada  em votação,  a  ata  foi 
aprovada com duas abstenções. Passou-se para o Expediente, quando o Prof. Marco elencou 
as  justificativas  de  ausência.  Passando para  a  Ordem do Dia,  o  Prof.  Marco apresentou 
parecer favorável à solicitação do NEPO de renovação da autorização para hospedagem do 
domínio abep.org.br  em servidor  do NEPO, até  abril  de 2015.  Colocado em votação,  o 
parecer foi aprovado por unanimidade. O próximo item tratou da solicitação do NIED de 
renovação da autorização para hospedagem do domínio vilanarede.org.br em servidor do 
NIED, cujo parecer foi favorável com prazo até abril  de 2015. Colocado em votação, o 
parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  O  item  seguinte  foi  a  proposta  da  CTIC  de 
formulário  de  acompanhamento  de  projetos  aprovados  no  PATC que  receberam recurso 
Unicamp. O Prof. Paulo sugeriu que se consolide os dados por órgão; Prof. Marcos Tadeu 
sugeriu  que  o  formulário  seja  disponibilizado  na  web  e  aberto  ao  público  para 
acompanhamento; Prof. Paulo perguntou se é dado prazo para utilização do recurso e o Prof. 
Marco lembrou que a informação de quanto de recursos dos PATC anteriores ainda não foi 
utilizado é fornecida no momento da análise de um novo PATC Manutenção e tem pesado no 
momento da decisão da Aeplan e PRDU; foi sugerido ainda que no lançamento do PATC 
2014 sejam inseridos relatórios parciais, de seis meses e um ano, contados sempre após a 
liberação do recurso e que nessa primeira solicitação de preenchimento do formulário, pelos 
órgãos que tiveram seus projetos financiados, seja solicitado retorno em 45 dias. Colocada 
em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O Prof. Marco encerrou a reunião 
agradecendo a todos pelas participações e pelo apoio dado às iniciativas da CTIC na atual 
gestão. A reunião foi encerrada às 15h10min.
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