
ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE 1 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 2 

realizada em 09 de abril de 2014 às 9 horas na sala do CONSU sob a presidência do 3 

Prof. José Raimundo de Oliveira e com o comparecimento dos membros titulares Prof. 4 

Clésio Luis Tozzi, Prof. Edevar Luvizotto Júnior, Prof. Eduardo Galembeck, Prof. José 5 

Augusto Chinellato, Prof. Rodolfo Jardim Azevedo, Sr. Antonio Faggiani, Sr. Marcos 6 

Zanatta, Sra. Maria Aparecida Quina de Souza e Sr. Sidney Pio de Campos e dos 7 

membros suplentes Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins e Sr. Eduardo Trettel. 8 

Compareceu também a Sra. Alice Midori Okusigue, membro consultivo do Conselho. 9 

Compareceu como convidado, o Sr. Gustavo de Oliveira Carvalho, Diretor da Divisão 10 

de Infraestrutura Computacional do CCUEC. Ausências justificadas: Prof. Abimael 11 

Aranha Neto e Sr. Luiz Atilio Vicentini. Ausência justificada fora do prazo para 12 

convocação de suplente: Prof. José Antonio Roversi. Ausências não justificadas: Prof. 13 

Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral e Prof. 14 

Douglas Soares Galvão. O Prof. José Raimundo deu início à reunião colocando em 15 

discussão a ata da reunião de 19 de março de 2014. Não havendo manifestações, a 16 

ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Passando para o 17 

EXPEDIENTE o Prof. José Raimundo citou as justificativas de ausência. O próximo 18 

item tratou da minuta de instrução normativa para criação de domínios subordinados 19 

ao domínio “unicamp.br”, que foi apresentada e debatida entre os membros, devendo 20 

retornar como item da Ordem do Dia na próxima reunião. Em seguida, o Prof. José 21 

Raimundo falou que está ocorrendo discussão em um grupo na Reitoria, do qual faz 22 

parte, de convênio entre a Microsoft e a Unicamp, cujos itens acordados foram 23 

colocados à disposição para consulta na área restrita. O Prof. Clésio perguntou se é 24 

para compra de licença ou desenvolvimento. O Prof. José Raimundo disse que trata-25 

se de cessão para uso acadêmico de recursos Microsoft, incluindo e-mail, agenda, 26 

notas, além de cessão de software como Office para alunos. O Sr. Sidney fez uma 27 

breve leitura dos itens que constam da lista. O Prof. Rodolfo parabenizou a iniciativa, 28 

dizendo que gastamos muito tempo pensando em dispor uma infraestrutura que já 29 

existe para utilização a preço muito baixo e até gratuito. Sugeriu que se utilize também 30 

os serviços similares do Google. Relatou sua experiência no exterior, em que são 31 

usados esses serviços MS e Google, com restrição de uso por parte dos alunos da 32 

faculdade de medicina, por se tratar de dados médicos que não podem transitar em 33 

cloud ou sair do campus por força de legislação. O Prof. José Raimundo disse que 34 

este é um processo que está em discussão e que o ConTIC poderá e deverá contribuir 35 

com exemplos como este. Pediu para que os conselheiros encaminhem sugestões 36 

para serem levadas às reuniões do grupo. Passando para os Informes, a Sra. Alice 37 

apresentou diagrama da situação atual do sistema de telefonia da Unicamp, falando 38 

do novo sistema e das atualizações do TC09. Prof. José Augusto perguntou quem 39 

acompanha os processos de licitação, relatando sua experiência recente em que 40 

houve uma brecha que possibilitou que a empresa ofertasse aparelhos já obsoletos. O 41 

Sr. Gustavo disse que este é um contrato de aluguel e durante sua vigência a 42 

empresa deverá prestar manutenção, o que minimiza esta questão. Disse, ainda, que 43 

o processo de edital foi acompanhado pelo Centro de Computação junto com a DGA. 44 

O Sr. Trettel perguntou se vai ser mantido o modelo atual de se concentrar centrais 45 

em algumas unidades e outras terem derivação de ramal. Sr. Gustavo falou que a 46 

primeira preocupação é a de substituir os equipamentos obsoletos e que uma 47 

evolução tecnológica virá numa próxima etapa. Prof. José Raimundo informou que 48 

está encaminhando ao Gabinete do Reitor um relato com todas essas informações, 49 

para ciência de todos. No próximo item, o Prof. José Raimundo perguntou ao Prof. 50 

Rodolfo qual o status do grupo de trabalho sobre governança de TIC. Prof. Rodolfo 51 

informou que estão coletando dados para iniciar os estudos e a expectativa é que no 52 

próximo mês já haja uma diretriz de trabalho do grupo e como o problema será 53 

atacado, dizendo que comentários e sugestões são bem-vindos. Passando para os 54 

Informes da CTIC, o Prof. José Raimundo informou que nos dias 6 e 7 de maio irá 55 



ocorrer o Cinfotec, encontro de profissionais da área de TIC da Unicamp, destacando 56 

sua importância e reforçando convite aos grandes grupos de informática para exporem 57 

seus cases e participarem das palestras. A seguir, falou da nova prática de se ter um 58 

prazo para inserção de assuntos na pauta de reuniões do ConTIC. Outro informe foi 59 

sobre o encaminhamento das decisões de solicitações de criação de domínios, que 60 

ocorreu com o condicionamento de sua efetivação ao retorno de informações de nome 61 

do responsável pelo domínio, previsão de vigência e localização de alocação do 62 

domínio. O último informe foi sobre a RedeComep, em que discorreu brevemente 63 

sobre o que é a RedeComep e que é preciso o estabelecimento de um Consórcio, que 64 

será responsável por sua manutenção. Disse que está prevista uma cerimônia de 65 

inauguração desta Rede, com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e 66 

Inovação. Acrescentou um informe sobre o encontro ocorrido na Unicamp sobre 67 

Nuvem Computacional, com a participação da UNESP, UFSCar, RNP e USP. Avaliou 68 

ter sido um evento muito importante, em que se ficou conhecendo o que está sendo 69 

feito em outras instituições. Entrando na ORDEM DO DIA, o Prof. José Raimundo 70 

perguntou se há algum destaque a fazer, propondo destaque do item um, que se 71 

referiu à proposta de rateio do custo dos links sob contrato Intragov III, assunto que 72 

entrou no Expediente da última reunião de 2013, cujo retorno à pauta ficou definido, 73 

trazendo detalhamento dos custos. Os demais itens: 1) inserção do Sr. Rubens 74 

Queiroz de Almeida na composição do FTC para Assuntos de Nuvem Computacional 75 

e 2) ciência do ConTIC do resultado do levantamento de treinamentos para 76 

funcionários de TIC efetuado pela AFPU e encaminhamento para a CTIC, a fim de 77 

elaborar proposta de refinamento deste levantamento, foram colocados em votação 78 

em bloco e aprovados por unanimidade. O Sr. Gustavo foi chamado a apresentar a 79 

proposta de rateio. Iniciou informando que trata-se do Intragov IV, esclarecendo que 80 

trata-se de rede do Estado de São Paulo, administrada pela Prodesp, sendo uma 81 

estrutura de comunicação que tem como base contrato com a Telefônica, que trata de 82 

toda a comunicação do Estado, do qual a Unicamp é beneficiária. A proposta é que 83 

haja rateio do custo dos links por capacidade de banda dos órgãos e entidades 84 

conveniadas com a Unicamp. Após a apresentação, o Prof. Rodolfo perguntou se 85 

essa é a forma mais barata de prover essa conexão. O Sr. Gustavo disse que 86 

realizaram vários estudos e esta é a forma mais barata. A proposta foi colocada em 87 

votação e aprovada por unanimidade. Não tendo mais itens a serem tratados, a 88 

reunião foi encerrada às 10h10. 89 


