
ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE 1 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 2 

realizada em 03 de julho 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. Francisco de A Magalhães 5 

Gomes Neto, Prof. Rodolfo Jardim Azevedo, Prof. José Augusto Chinellato, Prof. José 6 

Antonio Roversi, Prof. Eduardo Galembeck, Sra. Regiane Alcântara Eliel, Sra. Maria 7 

Aparecida Quina de Souza, Sr. Antonio Faggiani e Sr. Sidney Pio de Campos e dos 8 

membros suplentes Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins e Sra. Maria Roseli Neves 9 

Ferreira Domingos. Compareceu também a Sra. Alice Midori Okusigue, membro 10 

consultivo do Conselho. Ausência justificada: Prof. Sérgio Ferreira do Amaral. 11 

Ausências não justificadas: Prof. Abimael Aranha Neto, Prof. Douglas Soares Galvão e 12 

Sr. Marcos Zanatta. Compareceram como convidados: Sr. Gustavo de Oliveira 13 

Carvalho – CCUEC e Sr. João Carlos Curti - DGRH. O Prof. José Raimundo deu 14 

início à reunião colocando em discussão a ATA da reunião de 10 de junho de 2014. 15 

Não havendo manifestações, a ata foi aprovada com quatro abstenções. Passando 16 

para o EXPEDIENTE, o Prof. José Raimundo leu a justificativa de ausência. 17 

Destacou a presença da Sra. Regiane Alcântara Eliel, atual coordenadora do SBU. 18 

Entrando nos Informes, o Prof. José Raimundo passou a palavra ao Prof. Edevar, 19 

inscrito previamente, que levantou retomar discussão sobre a Microsoft e perguntou se 20 

há política de aquisição conjunta do software Matlab. O Prof. José Raimundo 21 

esclareceu que, em relação à Microsoft, a documentação solicitada à Unicamp foi 22 

enviada para a empresa e estamos aguardando retorno. Lembrou que trata-se de 23 

Acordo de Cooperação para utilização de recursos da Microsoft por membros da 24 

Unicamp. Quanto ao Matlab, ficou acordado que o Prof. José Raimundo trará a 25 

resposta na próxima reunião. Passou-se aos informes dos membros titulares gestores. 26 

Iniciando pelos informes da DGA, para que apresente os gastos com itens de TIC no 27 

último ano, a Sra. Roseli informou que o Sr. Zanatta apresentará os dados na 28 

próxima reunião. Em seguida, nos informes do CCUEC, o Sr. Gustavo apresentou os 29 

dados de custos previstos no novo contrato de telefonia, a serem discutidos com 30 

AEPLAN e informou que os próximos passos são estudos mais aprofundados sobre 31 

utilização de VoIP. O Prof. Rodolfo perguntou se existe uma unidade piloto para 32 

esses estudos, ao que o Sr. Gustavo informou que o IB foi escolhido para isso. O 33 

Prof. Roversi ofereceu o IFGW para isso também. O Sr. Gustavo esclareceu que as 34 

Unidades receberão documento informando dos novos custos e regras depois da 35 

definição com a AEPLAN. Aos passar aos informes do GT de Governança de TIC, o 36 

Prof. José Raimundo destacou que esse GT foi reduzido, com a saída do Sr. Luiz 37 

Vicentin, convidando os membros do ConTIC para entrarem no grupo. O Prof. 38 

Rodolfo informou do planejamento do evento de governança em TIC na Unicamp, que 39 

será realizado em 13/10/14, convidando os conselheiros. Informou que o objetivo do 40 

evento é uma discussão ampla sobre governança, com atividades para os 41 

participantes. Na sequência, o Prof. José Raimundo passou aos informes do FTC 42 

para Segurança da Informação. Disse que tem conhecimento que foram feitas 43 

reuniões, ao menos uma presencial com todos os membros e discussão via internet. 44 

Porém não possui um informe objetivo para fornecer no momento. Passando para os 45 

informes do FTC para assuntos de nuvem computacional, o Prof. José Raimundo fez 46 

breve apresentação, relembrando que foi criado pela CGU um Grupo Técnico 47 

Consultivo para Assuntos de Nuvem Computacional, que envolve os membros do FTC 48 



da CTIC. O próximo informe tratou do Sistema Acadêmico. Na sequencia o Prof. José 49 

Raimundo passou aos informes da CTIC. Informou que houve a transferência de 11 50 

funcionários da equipe de desenvolvimento dos sistemas acadêmicos do CCUEC para 51 

a DAC, que serão somados a 14 recentemente contratados. Este grupo de 52 

funcionários ficará temporariamente no prédio do CCUEC até a DAC resolver 53 

problemas de infraestrutura predial. Em seguida, deu informes sobre o PATC - Plano 54 

de Atualização Tecnológica Continuada. Informou que a CGU decidiu que a lista de 55 

órgãos participantes do PATC não deverá ser ampliada, devendo ser mantidos os 56 

órgãos atuais. Continuando a reunião, o Prof. José Raimundo apresentou tema para 57 

discussão, propondo deliberação futura, com respeito às listas de divulgação. Disse 58 

que diariamente recebemos e-mails vindos de listas de divulgação, o que tem 59 

incomodado várias pessoas. Propôs que seja elaborada recomendação de que estas 60 

listas tenham opção automática de inscrição ou desinscrição. Prof. Rodolfo disse que 61 

a maioria destas ocorrências não são listas de e-mails propriamente ditas. Propôs que 62 

se recomende, para iniciar, que sejam transformadas em listas gerenciadas, para que 63 

se possa então optar por se increver ou desinscrever de forma espontânea e com 64 

facilidade. Prof. José Raimundo esclareceu que o objetivo é iniciar a discussão e 65 

trazer em próxima oportunidade. Pediu aos conselheiros que tiverem sugestões, que 66 

as encaminhem. Passando para a ORDEM DO DIA, o primeiro item foi o calendário de 67 

reuniões do 2º semestre de 2014, que foi aprovado por unanimidade. O segundo item 68 

foi o retorno do SBU à solicitação do ConTIC em relação ao volume de dados 69 

referente ao projeto PATC de título “Biblioteca  Digital da Produção Intelectual e 70 

Científica da Unicamp – BDPIC”, já aprovado quanto ao mérito pelo ConTIC. A Sra. 71 

Regiane fez explanação do assunto. Prof. Rodolfo sugeriu que seja parcelada a 72 

compra em metade agora e o restante na evolução do projeto, não sendo necessário 73 

passar pelo ConTIC novamente. Colocadas em votação, a proposta original e a do 74 

Prof. Rodolfo, esta última foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais itens a 75 

tratar, a reunião foi encerrada às 15h55. 76 


