
ATA  DA  74ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE 
INFORMAÇÃO  E  COMUNICAÇÃO  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DE 
CAMPINAS realizada em 12 de setembro de 2013 às 14 horas na sala de reuniões 
da  PRPG  sob  a  presidência  do  Prof.  José  Raimundo  de  Oliveira  e  com  o 
comparecimento  dos  membros  titulares  Prof.  Clésio  Luis  Tozzi,  Prof.  Edevar 
Luvizotto  Júnior,  Prof.  Francisco  de  Assis  Magalhães  Gomes  Neto,  Prof.  José 
Antonio  Roversi,  Prof.  Sérgio  Ferreira  do  Amaral  e  Sr.  Antonio  Faggiani.  
Compareceu  também  a  Sra.  Alice  Midori  Okusigue,  membro  consultivo  do 
Conselho. Ausências justificadas: Prof. Edmundo Madeira, Prof. Jônatas Manzolli, 
Prof. Marcos Tadeu Nolasco da Silva, Prof. Abimael Aranha Neto, Prof. Douglas 
Soares Galvão, Sra. Edna Aparecida Rubio Coloma, Prof. Luiz Eduardo Barreto 
Martins,  Sr.  Luiz Atilio vicentini  e Sra. Maria Aparecida Quina de Souza. A Sra. 
Ademilde  Félix  Gomes,  Coordenadora  Adjunta  da  DGRH,  compareceu  como 
convidada. O Prof.  José Raimundo deu início à reunião lendo a mensagem de 
saudação aos conselheiros enviada pelo Prof. Álvaro Penteado Crósta, em que 
ele  agradeceu  a  presença  dos  membros,  expôs  que  não  pode  estar  presente 
devido a viagem de pesquisa, reafirmou os pontos do programa de gestão relativos 
à  área  de  TIC  e  citou  três  ações  que  enfatizam  isso:  que  a  CTIC  passou  a 
participar  das  reuniões  da  COPEI,  que  o  ConTIC  e  a  CTIC  passaram  a  ser 
vinculados diretamente à CGU e que as reuniões do Conselho passaram a ocorrer 
nas dependências da Reitoria.  Após essa leitura, o Prof.  José Raimundo  falou 
sobre seu trabalho desde que assumiu a Coordenadoria da CTIC, que quando foi 
convidado  pelo  Prof.  Tadeu e  pelo  Prof.  Álvaro para  a  Coordenadoria,  eles 
reforçaram a importância do ConTIC, que tem visitado as Unidades e Órgãos para 
ter uma visão geral da universidade. Após essa exposição, o Prof. José Raimundo 
colocou em discussão a ata da reunião de 06 de junho de 2013 e, sem seguida, 
colocou em votação. A ata foi aprovada com 5 votos e 1 abstenção. Passando para 
o  Expediente,  o  Prof.  José  Raimundo citou  as  justificativas  de  ausência.  O 
próximo item foi  a  composição  do  ConTIC.  O  Prof.  José  Raimundo falou  da 
necessidade de se convocar sempre os suplentes, apesar deles serem sempre 
convidados. Falou que percebeu que as reuniões por vezes tem um tom muito 
técnico  e  por  isso  sugeriu  que  os  membros  do  conselho  tragam  assessores 
técnicos quando julgarem necessário. Disse que, visando agilizar as tratativas, as 
questões que já tem jurisprudência possam ter decisões ad referendum. Nesse 
ponto, informou que o CCUEC está estudando a criação de mecanismo eletrônico 
de discussão, ressaltando que sempre a votação deverá ser presencial. Falou da 
sugestão de se ter no site da CTIC o acompanhamento dos trabalhos dos FTCs, 
com o mesmo dinamismo sugerido acima. Finalmente, falou que as reuniões do 
Conselho deverão ocorrer sistematicamente no CONSU. O item 3 tratou da criação 
de um FTC para Assuntos de Tecnologia em Nuvem na Unicamp, em que o Prof. 
José Raimundo citou que a USP já possui Nuvem, cujo investimento foi alto. O 
Prof. Clésio perguntou se a nuvem da USP é só para a parte administrativa e o 
Prof. José Raimundo respondeu que não, acrescentando que há 2 datacenteres, 
um na USP e outro em Barueri. O Prof. Sérgio citou um simpósio ocorrido na FE e 
sugeriu que se ouça a iniciativa privada para auxiliar nesse trabalho. O Prof. José 
Raimundo disse  que a proposta  é  iniciar  o  debate,  que já  tem alguns nomes 
pensados para sugerir, mas não os pronunciará, pois não houve contato ainda. O 
próximo item foi  a existência de links de sítio da Unicamp com link para redes 
sociais.  Após debate  com manifestações do  Prof.  Clésio,  Prof.  Roversi,  Prof. 
Sérgio e  Sra. Alice,  em que se falou sobre a necessidade de proteger a marca 
UNICAMP, de normatização para isso, sobre qual seria o foro adequado para essa 
discussão, o Prof.  José Raimundo sugeriu que na próxima reunião seja tratado 
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esse assunto. Passando para a Ordem do Dia, o primeiro item tratou da Decisão 
ConTIC  Ad  Referendum  que  aprova  o  acordo  de  cooperação  entre  RNP  e 
UNICAMP, cujo objeto é a hospedagem do link 40 GPBPS doado pela RNP na 
Unicamp.  O  Prof.  José  Raimundo falou  sobre  o  processo  e  passou  para 
discussão. Colocada em votação, o Conselho aprovou a homologação da Decisão. 
O próximo item previsto na pauta foi a avaliação dos planos dos órgão participantes 
do PATC 2014, para o qual houve concordância de ser tratado no final dos itens da 
Ordem  do  Dia.  Na  sequência,  tratou-se  da  solicitação  da  PRP de  criação  do 
domínio bioenergia.unicamp.br. Foi apresentado parecer favorável à aprovação da 
solicitação,  que  colocado  em  votação  foi  aprovado  por  unanimidade.  O  item 
seguinte foi a solicitação do IEL de hospedagem do domínio webindigena.org em 
servidor  da  Unicamp.  Colocado  em  discussão  o  item,  o  parecer  apresentado, 
contrário à aprovação, foi aprovado por unanimidade. O item 2 da Ordem do Dia foi 
então  tratado,  iniciando  com  a  explanação  da  Sra.  Alice,  que  lembrou  aos 
presentes que no ano anterior foram apresentados em destaque os valores das 
primeiras contratações. Informou que neste ano a CTIC sugeriu o destaque das 
renovações  de  licenças  de  software  e  renovações  de  suporte.  Passou  à 
apresentação da planilha de consolidação das solicitações dos órgãos, destacando 
apenas as alterações sugeridas pela CTIC. Ressaltou, também, a necessidade de 
correção de um erro de digitação nesta planilha. A planilha de consolidação de 
demandas  e  histórico  de  dotações  por  órgão  nos  últimos  3  anos  também  foi 
apresentada.  O  Prof.  Francisco sugeriu  a  adoção  do  critério  em  que  se  a 
somatória da prioridade 1 do Órgão for maior que 50 mil porém a média mais o 
acréscimo de 15% resultaram em valor menor que 50 mil, que o valor de 50 mil 
seja o proposto pelo ConTIC. Colocado em votação, a proposta de ajustes, com a 
adoção do critério sugerido pelo Prof. Francisco e a correção apontada pela Sra. 
Alice foi  aprovada  por  unanimidade.  Para  o  item  Calendário  de  reuniões  do 
Conselho, ficou decidido que será aberta enquete, na qual os membros deverão se 
manifestar  quanto  a  seus impedimentos.  O  Prof.  José Raimundo passou  aos 
Informes, falando da transferência de responsabilidade do projeto Fapesp do Prof. 
Marco Aurélio para ele, citou que a CTIC passou a responder diretamente à CGU e 
falou do aplicativo criado para a UPA, citando o Unicamp Serviços. Não tendo mais 
itens a tratar, a reunião foi encerrada às 16h30.
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