
ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 1 

COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 22 de 2 

setembro de 2014 às 14 horas na sala do CONSU sob a presidência do Prof. José Raimundo 3 

de Oliveira e com o comparecimento dos membros titulares Prof. Clésio Luis Tozzi, Prof. 4 

Eduardo Galembeck, Prof. Francisco de A Magalhães Gomes Neto, Prof. José Augusto 5 

Chinellato, Prof. José Antonio Roversi, Prof. Rodolfo Jardim Azevedo, Sr. Antonio Faggiani, Sr. 6 

Marcos Zanatta, Sra. Regiane Alcântara Eliel e Sr. Sidney Pio de Campos e do membro 7 

suplente Prof. Rogério Custódio. Compareceu também a Sra. Alice Midori Okusigue, membro 8 

consultivo do Conselho. Ausências justificadas: Prof. Sérgio Ferreira do Amaral e Prof. Abimael 9 

Aranha Neto. Ausência justificada fora do prazo: Sra. Maria Aparecida Quina de Souza. 10 

Ausências não justificadas: Prof. Edevar Luvizotto Júnior e Prof. Douglas Soares Galvão. 11 

Compareceram como convidados: Profa. Teresa Dib Zambon Atvars, Pró-Reitora de 12 

Desenvolvimento Universitário; Sr. Rubens Queiroz de Almeida, do CCUEC; Sr. Éderson 13 

Frasnelli Ribeiro, da DGA e Sra Daniela Feijó Simões, do SBU. O Prof. José Raimundo deu 14 

início dizendo ter convidado a Profa. Teresa para passar uma mensagem aos conselheiros 15 

sobre a visão da PRDU referente ao papel do ConTIC. Em seguida passou a palavra à Profa. 16 

Teresa, que agradeceu a oportunidade de falar aos conselheiros, disse que a PRDU e o 17 

ConTIC tem alguns pontos de convergência em suas missões, que podem ser agrupados em 18 

uma visão que a Unicamp precisa ter uma estrutura que funcione, que simplifique os processos 19 

de trabalho e os processos administrativos e que seja razoavelmente ágil na tomada de 20 

decisões. Disse que tem sido feitas tentativas nos diversos órgãos, mas que isso deve ir além 21 

do plano operacional em que ocorre, que é pensar estrategicamente a universidade. Disse que 22 

estamos sofrendo um processo de revolução profunda na sociedade e na velocidade dos 23 

processos, quer científicos, quer acadêmicos, quer na área de informação e a Unicamp ainda 24 

está trabalhando como há vinte anos atrás, e isto é o grande desafio. Disse que é preciso 25 

pensar estratégias que coloquem a Unicamp em um outro cenário, em todas as áreas e em 26 

particular na área de TI. Ressaltou que isso não é mais opção, como há dez anos atrás. É 27 

preciso fazer. Falou que o ConTIC tem papel estratégico neste cenário, pois não é possível 28 

trabalhar as questões de TI com base no que pensa ou no que define cada órgão. É preciso ter 29 

processos que passam pelo operacional, mas permitam prospectar estratégias de longo prazo. 30 

Citou o papel do ConTIC na análise dos planos de atualização tecnológica, que tem o aspecto 31 

operacional e também o estratégico, pois aponta onde a Unicamp quer chegar e com que 32 

métodos, sistemas e software quer fazer isto.Disse que a PRDU tem trabalhado em algumas 33 

ações na área de sistemas, que tem conversado com o Prof. José Raimundo, tem encontrado 34 

dificuldade em criar um sistema de governança de TI na Universidade. Disse que um dos 35 

problemas, encontrado logo no início de sua gestão, foi encontrar os dados da Unicamp para 36 

avaliação institucional e planejamento estratégico da universidade. Ressaltou que será 37 

importante a atuação estratégica do ConTIC devido a crescente demanda para orientar as 38 

decisões institucionais. Colocou-se a disposição de participar de outras reuniões do Conselho, 39 

trazendo os projetos que a Pró-Reitoria tem nesta área, para mostrar os desafios enfrentados. 40 

Agradeceu novamente a oportunidade e despediu-se. O Prof. José Raimundo agradeceu pela 41 

participação da Profa. Teresa e citou os demais convidados presentes: Sr. Queiroz, Sr. 42 

Éderson e Sra. Daniela. Prosseguindo, o Prof. José Raimundo  colocou em discussão a ata 43 

da reunião de 15 de agosto de 2014. Não havendo manifestações, a ata foi aprovada com uma 44 

abstenção. Passando para o EXPEDIENTE, o Prof. José Raimundo leu as justificativas de 45 

ausência e informou que o Prof. Rogério está substituindo membro titular. Entrando nos 46 

Informes, o Prof. José Raimundo perguntou se há inscritos. Diante da negativa, consultou os 47 

gestores das áreas e, falando pelos Sistemas de Arquivos e Bibliotecas, a Sra. Regiane 48 

informou que o sistema de repositório institucional está com os dados prontos para migração. 49 

Não houve informe das demais áreas.  A seguir, o Prof. Rodolfo, falando pelo GT Governança 50 

de TIC, disse que o evento sobre governança em TI está contando com bastante interesse, 51 

tendo um bom número de inscrições. Passando ao item 3 do expediente, o Prof. José 52 

Raimundo falou sobre a criação de datacenters não informados ao ConTIC, dizendo que se 53 



preocupa com o desconhecimento do ConTIC acerca destas criações. Disse que chegam à 54 

Reitoria pedidos de recursos orçamentários com valores altos. Solicitou aos conselheiros que 55 

avisem ao ConTIC se tiverem conhecimento de alguma criação. No item 4 do expediente, o 56 

Prof. José Raimundo disse que a discussão sobre a estratégia para adoção de autenticação 57 

centralizada em sistemas corporativos continua. Lembrou que este e outros assuntos estão 58 

abertos para discussão no blog, Passando para a ORDEM DO DIA, a mesa destacou os itens 59 

1, 2 e 5, respectivamente: ad referendum à solicitação da PRG de criação do domínio 60 

“pibid.unicamp.br”, ad referendum à solicitação da FCF de criação do domínio “fcf.unicamp.br” 61 

e PATC Manutenção 2015. Os itens 3 e 4: parecer contrário à solicitação da FE de criação dos 62 

domínios “pnaic.unicamp.br” e “pnfem.unicamp.br” e alterações na GR 052/2012 foram votados 63 

em bloco, obtendo aprovação por unanimidade. Colocado em votação, o item 1 foi aprovado 64 

por unanimidade. Em seguida, colocou-se o item 2 em votação, que foi aprovado por 65 

unanimidade. Passando para o item 5, o Prof. José Raimundo explicou que as análises das 66 

solicitações dos órgãos do PATC Manutenção foram feitas por conselheiros com o apoio da 67 

CTIC. Passou a palavra então à Sra. Alice que explicou que, com base nas análises 68 

recebidas, foram feitos ajustes de padronização. O Prof. Eduardo expressou que as iniciativas 69 

de soluções corporativas de impressão, segurança e armazenamento devem ser apoiadas, 70 

mas eventualmente deve-se atender casos que precisam ser imediatos. O Prof. José Augusto 71 

disse que nas solicitações do PATC Manutenção devem ter justificativas circunstanciadas. O 72 

Sr. Zanatta disse que o armazenamento de dados para a DGA é necessidade eminente, 73 

entendendo que neste caso deve ser PATC Manutenção. A Sra. Alice esclareceu que, 74 

conforme recomendação do parecerista que analisou o PATC da DGA, deve ser encaminhado 75 

como PATC Projeto. O Prof. Rodolfo perguntou se vale a pena utilizar o serviço de registro de 76 

atas do Cemeq, visto que os valores são maiores que os de mercado. O Sr. Zanatta ressaltou 77 

a qualidade dos descritivos do Cemeq. Os conselheiros foram consultados quanto a forma de 78 

votação, sugerindo-se primeiro votar as solicitações dos órgãos com os ajustes feitos pelo 79 

ConTIC e depois a consolidação geral de todos os órgãos. Colocada em votação, a planilha de 80 

solicitações dos órgãos, com os ajustes ConTIC, foi aprovada por unanimidade. Passando para 81 

a análise da planilha de consolidação de demandas e histórico de dotações por órgão nos 82 

últimos 3 anos, discutiu-se sobre o valor a ser encaminhado para a CGU e Aeplan. Propôs-se 83 

que o valor a ser levado deve ser o solicitado como prioridade 1 nos planos já com o ajuste do 84 

ConTIC. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais 85 

itens a tratar, a reunião foi encerrada às 16h30. 86 


