
ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE 1 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 2 

realizada em 15 de maio de 2014 às 14 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. Sérgio Ferreira do Amaral, Prof. Abimael Aranha Nero, Sr. 6 

Marcos Zanatta e Sr. Sidney Pio de Campos e dos membros suplentes Prof. Luiz 7 

Eduardo Barreto Martins, Prof. Paulo de Barros Correia, Sra. Zilda Aparecida 8 

Rodrigues e Sr. Eduardo Trettel. Compareceu também a Sra. Alice Midori Okusigue, 9 

membro consultivo do Conselho. Ausências justificadas: Prof. Francisco de Assis 10 

Magalhães Gomes Neto, Prof. José Antonio Roversi, Prof. Rodolfo Jardim Azevedo e 11 

Sra. Maria Aparecida Quina de Souza. Luiz Atilio Vicentini. Ausências não justificadas: 12 

Prof. Douglas Soares Galvão. O Prof. José Raimundo deu início à reunião colocando 13 

em discussão a ata da reunião de 09 de abril de 2014. Não havendo manifestações, a 14 

ata foi colocada em votação e aprovada com duas abstenções. Passando para o 15 

EXPEDIENTE o Prof. José Raimundo citou as justificativas de ausência. O próximo 16 

item foram os informes. Não havendo inscritos, passou-se aos informes do GT de 17 

Governança de TIC para Unicamp, o Prof. José Raimundo passou a palavra ao Sr. 18 

Sidney, que falou que o Grupo fez levantamento bibliográfico e consulta às normas. 19 

Os tópicos que estão sendo tratados são a visão geral de governança; o levantamento 20 

de problemas, em que já se identificou a ocorrência de esforço duplicado, como por 21 

exemplo sistemas de e-mail; citou as preocupações como o aumento de burocracia. 22 

Foram identificadas algumas iniciativas na Unicamp como por exemplo os cursos de 23 

PDG’s, de governança na FT, iniciativa de projeto no CCUEC que podem colaborar 24 

com esse trabalho. Colocou para análise do Conselho a proposta do Grupo de entrar 25 

nas Unidades para identificar o que existe de Governança e pessoas que possam se 26 

juntar aos trabalhos do GT. O Prof. José Raimundo falou que trouxe CD de evento, 27 

ocorrido em Brasília, que pode ajudar. A Sra. Alice falou do curso de governança que 28 

ocorreu no CCUEC, inserido no Planes do Centro. Propôs a realização de um evento 29 

sobre Governança de TIC para toda a Unicamp e sugeriu encaminhar projeto ao 30 

GGBS. O Prof. José Raimundo disse que isto pode ser encaminhado através da 31 

CTIC. A seguir, o Prof. José Raimundo iniciou uma rodada entre os representantes 32 

das áreas presentes, caso desejassem divulgar informações referentes a TIC de suas 33 

áreas. O Sr. Zanatta informou que o sistema de estoque foi implantado em março e no 34 

final de abril foi concluído com sucesso. Agradeceu à DGA, CCUEC, Almoxarifados e 35 

Funcamp. Informou que foram 8 almoxarifados formais implantados. A Sra. Zilda disse 36 

que está havendo projeto conjunto com o CCUEC de migração para web de todo 37 

sistema. O Prof. José Raimundo lembrou que houve 12 vagas reservadas em 38 

concurso recente para analista que irá auxiliar neste projeto. O Prof. Abimael disse 39 

que na área de saúde não há nada para informar. Em seguida, a Sra. Alice 40 

demonstrou as novas consultas de indicadores de produção intelectual do Sipex e fez 41 

apresentação sobre o contrato de reprografia e impressão departamental. Na 42 

sequência, o Prof. José Raimundo agradeceu a comissão organizadora do Cinfotec. 43 

Em seguida, falou que a proposta da Nuvem Computacional da Unicamp será 44 

submetida à COPEI. Abordou também sobre a existência de domínios “.org” abrigados 45 

em servidores da Unicamp sem ter passado por análise e aprovação do ConTIC. 46 

Propôs a emissão, por parte da CTIC, de ofício dirigido aos diretores de 47 

Unidades/Órgãos, com cópia aos administradores de rede, solicitando que informem 48 

se há domínio “.org” abrigado em servidores de suas unidades e se houve submissão 49 

ao ConTIC de aprovação, informando que os domínios que não estiverem 50 

normatizados serão cancelados. Outro informe foi sobre o processo de substituição da 51 

telefonia Unicamp. Disse que todos os PABX Siemens deverão ser substituídos até 52 

28/05. As substituições estão ocorrendo com sucesso. Em seguida, o Prof. José 53 

Raimundo falou do caso de e-mail para aposentados, ex-alunos e eméritos, cujo 54 

histórico constou da pauta, disse que esta questão conta com o apoio do Prof. Álvaro 55 



e deve retornar na próxima reunião, como item da Ordem do Dia. Entrando na 56 

ORDEM DO DIA, o Prof. José Raimundo perguntou se há algum destaque a fazer, 57 

propondo destaque do item 3, que se referiu à criação do domínio cipa@unicamp.br. 58 

Para o item 1, Instrução Normativa de solicitação de criação de domínio subordinado 59 

ao domínio “unicamp.br” também foi solicitado destaque, pelo Prof. Eduardo e Sr. 60 

Trettel. O item 2, nova composição do FTC Segurança, foi colocado em votação e 61 

aprovado por unanimidade. O Prof. Eduardo e o Sr. Trettel propuseram alterações no 62 

texto da IN, acrescentando a necessidade de se informar o local onde se encontra o 63 

servidor que hospedará o domínio e seu endereço IP e um parágrafo único 64 

determinando que o ConTIC deverá ser comunicado em caso de alteração de alguma 65 

das informações. Colocado em votação, o texto da IN foi aprovado por unanimidade. 66 

Passando para o item 3, o Prof. José Raimundo comunicou que a DGRH informou 67 

que a vinculação da CIPA está sendo transferida da DGRH para o GR. Tendo em vista 68 

que esta informação não consta do pedido da CIPA, propôs a retirada de pauta, com 69 

devolução à CIPA para instruir sobre esta questão. Colocada em votação, a proposta 70 

foi aprovada por unanimidade. O Prof. José Raimundo sugeriu que fosse criado um 71 

blog no site CTIC para o GT de Governança TIC. Não tendo mais itens a serem 72 

tratados, a reunião foi encerrada às 15h50. 73 


