
ATA  DA  73ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
realizada em 06 de junho 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.  Clésio  Luis  Tozzi,  Prof.  Francisco  de  A 
Magalhães Gomes Neto, Prof. Jônatas Manzolli, Sra. Edna Coloma e Prof. Abimael Aranha 
Neto e dos membros suplentes Prof. Edevar Luvizotto Júnior, Prof. Luiz Eduardo Barreto e 
Sr.  Luiz  Atílio  Vicentini.  Compareceu  também a  Sra.  Alice  Midori  Okusigue,  membro 
consultivo do Conselho. Participou também, como convidado, o Prof. José Raimundo de 
Oliveira. Ausências justificadas: Prof. Edmundo Madeira, Prof. Ricardo de Oliveira Anido, 
Prof.  José  Antonio  Roversi,  Prof.  Sérgio  Ferreira  do  Amaral  e  Sr.  Antonio  Faggiani. 
Ausências  não justificadas  no  prazo regimental:  Prof.  Eduardo  Miranda e  Prof.  Marcos 
Tadeu Nolasco da Silva. O Prof. Marco Aurélio iniciou a reunião colocando em discussão 
as atas das reuniões de 11.04.2013 e 09.05.2013. Colocadas em votação, a ata de 11.04.2013 
foi aprovada com uma abstenção e a de 09.05.2013 foi aprovada por unanimidade. Passando 
para o Expediente, o Prof. Marco relacionou as justificativas de ausência dos membros do 
Conselho. Iniciou-se a apreciação da Ordem do Dia, cujo primeiro item tratou de parecer 
favorável  à  solicitação  de  hospedagem do  domínio  www.namitec.org.br em servidor  do 
Centro de Componentes Semicondutores – CCS, num prazo de 24 meses, com possibilidade 
de renovação mediante nova solicitação.  Colocado em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade.  O  próximo  item  foi  o  calendário  do  Plano  de  Atualização  Tecnológica 
Continuada 2014. Colocado em votação, o calendário foi  aprovado por unanimidade. Em 
seguida, passou-se à avaliação das regras para o PATC 2014. O  Prof. Jônatas contou da 
dificuldade  que  se  enfrenta  para  adquirir  computador  fora  da  especificação  padrão  do 
Cemeq.  A  Sra.  Edna esclareceu  as  questões  relacionadas  à  BEC  e  outras  questões 
administrativas.  O  Prof.  Marco esclareceu  que  quando  ocorre  solicitações  no  PATC 
Manutenção de equipamento fora da especificação, o ConTIC avalia o caso e pode autorizar 
ou não a solicitação. A Sra. Alice relacionou as poucas alterações que ocorreram no texto 
das regras do PATC do ano de 2013 para o presente. Colocada em votação, a proposta de 
regras foi aprovada por unanimidade. Passando para os Informes, o Prof. Marco informou 
que a Procuradoria Geral enviou resposta ao questionamento da CTIC sobre a supressão do 
parágrafo único do artigo 52 da GR 52/2012, informando que a supressão “se deveu a não 
haver consenso sobre a conveniência de sua positivação” e sugerindo que a CTIC encaminhe 
esta questão à nova administração da universidade. Finalizando a reunião, o  Prof. Marco 
agradeceu  aos  membros  do  Conselho  o  apoio  pelo  tempo  em  que  esteve  à  frente  do 
Conselho,  despedindo-se  e  apresentando  o  Prof.  José  Raimundo  de  Oliveira,  que  será 
empossado em breve  como Coordenador  da  CTIC.  O  Prof  Abimael pediu  a  palavra  e 
solicitou que fosse registrada em ata sua manifestação de apreço pela gestão da CTIC que se 
encerra, parabenizando e ressaltando a seriedade do Prof. Marco Aurélio na condução dos 
trabalhos do Conselho enquanto esteve à frente dele. O Prof. José Raimundo foi convidado a 
falar e pediu a todos apoio na jornada que está se iniciando. Não havendo mais itens a tratar, 
a reunião foi encerrada às 15h15min.
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http://www.namitec.org.br/

