
ATA  DA  77ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
realizada em 05 de dezembro de 2013 às 14 horas na sala do CONSU sob a presidência do
Prof.  José  Raimundo de Oliveira  e  com o comparecimento  dos  membros titulares  Prof.
Clésio Luis Tozzi, Prof. Edmundo R M Madeira, Prof. Francisco de Assis Magalhães Gomes
Neto,  Prof.  José  Antonio  Roversi,  Prof.  Marcos  Tadeu  Nolasco  da  Silva  e  Sr.  Antonio
Faggiani e do membro suplente Sra. Maria Aparecida Quina de Souza. Compareceu também
a Sra. Alice Midori Okusigue, membro consultivo do Conselho. Ausência justificada: Prof.
Edevar Luvizotto Júnior, Prof. Abimael Aranha Neto e Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins.
Ausências não justificadas: Prof. Jônatas Manzolli, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, Prof.
Douglas Soares Galvão e Sra. Edna A R Coloma. Compareceu como convidado o Sr. João
Carlos Curti, analista da DGRH. O Prof. José Raimundo deu início à reunião colocando em
discussão a  ata  da reunião de 07 de novembro de 2013. O Sr.  Antonio Faggiani  apontou
que seu nome consta como presente, o que não ocorreu, solicitando a correção. Não havendo
outras manifestações, colocada em votação a ata foi aprovada por unanimidade. Passando
para o Expediente, o Prof. José Raimundo citou as justificativas de ausência. O próximo
item tratou dos informes. O Prof. José Raimundo falou da criação do blog para discussão
pelos  membros  dos  itens  de  pauta  das  reuniões  do  ConTIC.  Em seguida,  falou  de  sua
participação na última reunião da COPEI, na qual manifestou-se sobre 2 projetos que foram
aprovados lá e que haviam sido apresentados também no PATC. Afirmou que, após essa
ocorrência  conversou com o Prof.  Álvaro  reafirmando a  importância  de  que  o  ConTIC
analise esse tipo de demanda que chega à CGU. O próximo informe foi sobre o Projeto
Políticas de Segurança da Informação para a Unicamp, motivado pelos eventos recentes de
ataques e tentativas de invasão. Decidiu-se reativar o FTC que já existe, convidando o Prof.
Marco Aurélio para encabeçar esse trabalho. Passando para o assunto de Nuvem, informou
que esse projeto  tem sido colocado pela  Reitoria  como um projeto bastante  importante.
Passando a palavra à Sra. Alice para os informes do CCUEC, que falou da implementação
de autenticação via LDAP para usuários do domínio @unicamp e das novas funcionalidades
do Unicamp Serviços. Como próximo item do Expediente, constou a proposta de rateio do
custo dos links sob contrato Intragov III, apresentada pelo Prof. José Raimundo. O Prof.
Clésio disse crer que essa questão é administrativa, fugindo do escopo do Conselho. O Prof.
Roversi falou do custo de IP. Houve discussões sobre a proporcionalidade dos custos. Ficou
decidido  que  o  Prof.  José  Raimundo irá  disponibilizar  o  contrato  para  apreciação dos
membros do ConTIC e esse assunto retornará na próxima reunião. Passando para a ordem do
dia, o Prof. José Raimundo destacou os itens 7 e 8 da pauta: Solicitação da Inova referente
ao convênio com a Lenovo e Solicitação do IE referente à hospedagem da página da Rede
Desenvolvimentista em servidor do IE. Não havendo mais destaques, os demais itens foram
votados  e  aprovados  por  unanimidade:  1)  Parecer  solicitando  retorno  ao  órgão  para
apresentação de 3 orçamentos referentes ao projeto “Atualização do sistema de hemoterapia
para  possibilitar  a  implantação  do  ISBT”  do  Hemocentro;  2)  Parecer  favorável  ao
financiamento do projeto “Expansão do backbone da uniNet para as unidades externas” do
CCUEC; 3) Parecer favorável ao financiamento do projeto “Unificação do serviço de rede
sem fio da Unicamp e melhorias” do CCUEC; 4) Parecer contrário ao financiamento do
projeto  “Aquisição  de  notebooks  de  alta  performance  de  processamento  para  o
desenvolvimento do SIGAD” do SIARQ; 5) Parecer favorável, com correção de valores, ao
financiamento do projeto “Informatização do atendimento e integração com o prontuário
eletrônico de pacientes” do CECOM e 6) Parecer favorável ao financiamento do projeto
“Expansão do GED” da DAC. Passando para os itens destacados, iniciou-se pela solicitação
do  IE.  Após  discussões,  foi  aprovada  com  6  votos   a  hospedagem  do  domínio
www.reded.net.br em servidor  do IE pelo período de 2 anos,  renováveis  mediante nova
solicitação.  No próximo item, foi  apreciada a  solicitação da Inova.  Após discussões,  foi
aprovada  por  unanimidade  sua  retirada  de  pauta.  O  Prof.  José  Raimundo encerrou
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http://www.freded.net.br/


informando que a próxima reunião ocorrerá com nova composição. Afirmou que gostaria de
contar com a experiência de todos mas, em caso de não haver interesse em permanecer como
conselheiro, que seja feito comunicado formal à CTIC. O Prof. Marcos Tadeu manifestou
sua impossibilidade de permanecer no Conselho por motivo de foco de carreira e agradeceu.
Não havendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 16h00.
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