
ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DA 1 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 2 

realizada em 15 de agosto de 2014 às 14 horas na sala do CONSU sob a presidência 3 

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

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

Francisco de A Magalhães Gomes Neto, Prof. José Augusto Chinellato, Prof. José 6 

Antonio Roversi, Prof. Rodolfo Jardim Azevedo, Prof. Abimael Aranha Neto, Sr. 7 

Antonio Faggiani, Sr. Marcos Zanatta e Sr. Sidney Pio de Campos e do membro 8 

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

membro consultivo do Conselho. Ausência justificada: Prof. Sérgio Ferreira do Amaral. 10 

Ausências não justificadas: Prof. Douglas Soares Galvão e Sra. Alcântara Eliel. 11 

Ausência justificada fora do prazo: Sra. Maria Aparecida Quina de Souza. 12 

Compareceram como convidados: Sr. Marcos Aguinaldo Forquesato e Sr. Newton 13 

Pereira Amusquivar, ambos do CCUEC e Srs. Fábio Mengue, Lionis Watanabe, José 14 

Fernando Miguel e Edson Luiz Kitaka, do HC. O Prof. José Raimundo deu início à 15 

reunião colocando em discussão as ATAS das reuniões de 03 de julho e 21 de julho. 16 

Não havendo manifestações, a ata de 03/07 foi aprovada com uma abstenção e a de 17 

21/07 foi aprovada com 2 abstenções. Passando para o EXPEDIENTE, o Prof. José 18 

Raimundo leu a justificativa de ausência e informou que as Sras. Aparecida Quina e 19 

Ademilde justificaram suas ausências, embora fora do prazo. Entrando nos Informes, o 20 

Prof. José Raimundo disse que, a partir desta reunião, passará sistematicamente a 21 

dar oportunidade aos gestores para que informem sobre suas áreas. Passou a palavra 22 

ao Sr. Marcos Zanatta, que explanou sobre levantamento dos gastos com itens de 23 

TIC no último ano. O Prof. Chinelatto disse ser importante citar o número de pessoas 24 

favorecidas com esses itens. Após isso, passou-se aos informes da área da Saúde. O 25 

Prof. Abimael pediu ao Sr. Kitaka que fizesse apresentação sobre as necessidades 26 

de um projeto de expansão de TI para a área de saúde. Após a apresentação, houve 27 

questionamento pelo Prof. Rodolfo sobre a alternativa apresentada lembrando 28 

inclusive o projeto de Cloud da Unicamp. Houve também questionamentos por parte 29 

do Prof. Rodolfo e do Prof. Roversi sobre a frequente queda de energia citada pelo 30 

Sr. Kitaka, perguntaram qual a taxa de falha e o que isso tem prejudicado. O Prof. 31 

Rodolfo solicitou que fossem trazidas informações detalhadas do projeto técnico. A 32 

seguir passou-se aos informes dos Sistemas de Informação em Pesquisas. Na 33 

ausência do Prof. Douglas, o Prof. José Raimundo falou sobre as novidades no 34 

SIPEX e as dificuldades encontradas na plataforma SUCUPIRA. O Prof. Rodolfo 35 

sugeriu abrir o código fonte do SIPEX para outras instituições. Passando-se aos 36 

informes dos Sistemas de Gestão Acadêmica, o Sr. Faggiani falou sobre o 37 

andamento e o planejamento dos trabalhos da equipe dos Sistemas Acadêmicos, 38 

dizendo que desde 2 de julho, o sistema está sob responsabilidade da DAC. A seguir, 39 

nos informes dos Sistemas de Arquivos e Bibliotecas, na ausência da Sra. Regiane, o 40 

Prof. José Raimundo informou que no próximo dia 29/10 será realizado o Fórum 41 

Permanente “Arquivamento de Documentos na Nuvem”. Com a palavra, falando pelo 42 

GT Governança de TIC, o Prof. Rodolfo informou sobre o evento que irá ocorrer em 43 

13 de outubro próximo, no auditório da FCM. Pediu aos presentes sugestões de 44 

palestrantes. Sobre o FTC Nuvem, o Prof. José Raimundo falou que submeteu à 45 

Reitoria plano da 1ª etapa do projeto. Haverá prova de conceito de software VMWare 46 

e oficina para habilitar a equipe técnica do CCUEC para sua utilização.  Disse, 47 

também, que ocorrerá evento sobre Nuvem Computacional nos EUA de 20 a 28/08, no 48 



qual haverá participação de 2 funcionários do CCUEC. Nos informes do CCUEC, a 49 

Sra. Alice informou sobre a aquisição, com recursos PATC, de 9 lâminas que serão 50 

utilizadas para o ambiente virtual da DGA, SIGAD, Sistema Protocolo, Repositório 51 

Institucional, Sistema Acadêmico e Nuvem. Sobre Telefonia, informou que a 1ª fase de 52 

implantação está completa e está sendo preparada a infraestrutura para a 2ª fase. 53 

Trouxe ao Conselho o retorno da consulta sobre emails para aposentados e ex-alunos, 54 

feita à PG. O parecer não concorda com a manutenção de e-mail para alunos 55 

egressos e funcionários aposentados e entende que para docentes aposentados 56 

poderá ser permitida a manutenção de seus endereços de e-mail. Os Conselheiros 57 

indicaram, de forma consensual, que deve-se insistir com o questionamento, com o 58 

entendimento de que o endereço de email é uma identificação da pessoa, há interesse 59 

da universidade, é canal de contato com ex-alunos e de que não se trata de mera 60 

ferramenta de trabalho. Foi consenso também resolver em partes, primeiro os 61 

docentes, uma vez que já houve parecer positivo, e depois alunos e funcionários. 62 

Passando-se aos informes da CTIC, o Prof. José Raimundo solicitou ao  Sr. 63 

Aguinaldo para fazer apresentação sobre autenticação centralizada (LDAP). Foi 64 

consenso o entendimento de que o assunto precisa começar a ser discutido pelo 65 

Conselho, com o objetivo de um dia se chegar a um login e senha único para os 66 

sistemas. O Prof. Rodolfo sugeriu o uso conjunto com OAUTH e OPENID. O Prof. 67 

José Raimundo falou sobre o lançamento do blog para discussões do ConTIC, 68 

ressaltando que todos participem. Passando para a ORDEM DO DIA, o único item foi 69 

o parecer favorável à solicitação do SBU de criação do domínio reposip.unicamp.br, 70 

que foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais itens a tratar, a reunião foi 71 

encerrada às 17h30. 72 


