
ATA  DA  87ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  E
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 11 de dezembro de 2014
às  14  horas  na  sala  do  CONSU  sob  a  presidência  do  Prof.  José  Raimundo  de  Oliveira  e  com  o
comparecimento dos membros titulares Prof. Clésio Luis Tozzi, Prof. Edevar Luvizotto Júnior, Prof. Eduardo
Galembeck, Prof. José Augusto Chinellato, Prof. Rodolfo Jardim Azevedo, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral,
Sr. Antonio Faggiani, Sr. Marcos Zanatta e Sr. Sidney Pio de Campos, e dos membros suplentes, Prof. Luiz
Eduardo  Barreto  Martins,  Sra.  Ademilde  Félix  Gomes  e  Sra.  Zilda  Aparecida  Rodrigues.  Compareceu
também a Sra. Alice Midori Okusigue, membro consultivo do Conselho. Ausências justificadas: Prof. José
Antonio  Roversi,  Prof.  Francisco  de  Assis  Magalhães  Gomes  Neto,  Prof.  Abimael  Aranha  Nego,  Prof.
Douglas  Soares  Galvão,  Sra.  Maria  Aparecida  Quina  de  Souza  e  Sra.  Regiane  Alcântara  Eliel.
Compareceram como convidados:  Sra.  Valéria dos Santos Gouveia Martins,  da BC; Sr.  Paulo Eduardo
Fávaro, da DAC; Sra. Maria do Rosário Almeida da Rocha, da DAC, Sra. Daniela Feijó Simões, do SBU e
Prof. Álvaro Crósta, Coordenador Geral da Universidade. O Prof. José Raimundo deu início colocando em
discussão a ata da reunião de 10 de novembro de 2014, ressaltando a necessidade de correção quanto à
justificativa  de  ausência  do  Prof.  Edevar.  Colocada  em votação,  com  a  alteração  proposta,  a  ata  foi
aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou em discussão a ata da reunião extraordinária de 25 de
novembro. Colocada em votação, a ata foi aprovada com uma abstenção. Passando para o EXPEDIENTE,
o Prof. José Raimundo leu as justificativas de ausência. Em seguida, o Prof. José Raimundo passou a
palavra à Sra. Maria do Rosário, que fez apresentação do projeto do Sistema Acadêmico. Os conselheiros
tomaram ciência que cópia da apresentação ficaria disponível no site do ConTIC. Entrando nos Informes, o
Prof.  José Raimundo  perguntou se há inscritos,  havendo a inscrição do  Prof.  Eduardo,  que expôs a
necessidade de revitalização e divulgação do serviço E-Science. O Prof. José Raimundo pediu ao Prof.
Eduardo que coloque este assunto no blog para discussão. Dando sequência à reunião, o Prof. Rodolfo,
falando pelo GT Governança de TIC, informou que houve apresentação do resultado do evento aos Pró-
Reitores,  havendo grande receptividade. O  Prof.  José Raimundo reiterou convite para que o GT seja
reforçado. Falando pelo FTC para Assuntos de Segurança da Informação, o Prof. José Raimundo informou
que está trabalhando na certificação das pessoas para acesso pelo sistema RNP, ICP Brasil. Sobre o FTC
para Assuntos de Nuvem Computacional, informou que a Finep lançou edital para CT Infra, para o qual o
projeto a ser apresentado já está sendo adaptado, visto que o limite máximo de recursos financeiros a
serem solicitados baixou em 25%, o que estaria aquém de nossas pretensões. Disse ainda que não haverá
financiamento de construções, mas só de equipamentos. O Prof. José Raimundo pediu para antecipar a
ORDEM DO DIA, no que foi atendido. Passando para a ORDEM DO DIA, a mesa destacou o primeiro item.
Os itens 2, 3 e 4: Pareceres favoráveis à execução dos projetos submetidos pelo SBU “Acessibilidade e
conteúdos bibliográficos e digitais pelos usuários com deficiência visual do Laboratório de Acessibilidade da
BCCL” e “Virtualização de servidores internos alocados na BCCL” e a proposta de alocação de recursos
orçamentários  para  o  PATC  2015  –  linha  manutenção  foram  votados  em  bloco  e  aprovados  por
unanimidade. O primeiro item tratou de parecer referente ao projeto submetido pela CPO “Confecção de
projetos  utilizando  ferramentas  BIM  e  cadastro  georeferenciado  das  obras  e  da  infraestrutura  da
universidade”,  sobre o  qual  o  Prof.  Eduardo se  manifestou favorável  à  aprovação,  após avaliação da
resposta do CPO aos questionamentos feitos pelo ConTIC. Colocado em votação, o parecer foi aprovado
por unanimidade. Passando à apreciação do único item da pauta suplementar: homologação da decisão ad-
referendum  de  solicitação  de  criação  do  domínio  informações.unicamp.br  feita  pelo  SIC-UNICAMP,  foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, os informes da CTIC foram passados
pelo  Prof.  José Raimundo:  criação de enquete para o calendário de reuniões de fevereiro a julho/15;
alteração do nome do domínio programauniversidade.unicamp.br para univers-idade.unicamp.br e segunda
edição do levantamento de infraestrutura de TIC e Serviços da Unicamp. O Prof. José Raimundo fez uma
homenagem à  Sra.  Alice,  por  ocasião  de  sua  aposentadoria.  O  Prof.  Álvaro também se  manifestou,
agradecendo à Sra.  Alice.  Encerrando a sessão,  o  Prof.  José Raimundo fez um balanço do trabalho
executado pelo ConTIC no ano de 2014. Neste balanço foi destacado que foram avaliados 9 PATC-Projetos
e  19  planos  PATC-Manutenção.  Também  foram  formulados  o  guia  e  o  calendário  do  PATC.  Foram
analisadas 13  solicitações  de  criação  de  domínio,  2  solicitações  de  hospedagem de  domínio  e  foram
alteradas 2 resolução.  Foi  criada uma instrução normativa e alterada uma outra.  Foi  criado um Fórum
Técnico Consultivo  para  Assuntos de Nuvem Computacional  e  recomposto  o  Fórum para  Assuntos  de
Segurança da Informação. Foi  criado um grupo de trabalho com membros do Conselho para tratar  da
governança de TIC na Unicamp. A partir deste ano, nas sessões foram implantadas uma nova dinâmica nos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55



informes e a  sistematização de apresentações de projetos corporativos.  O professor  ainda destacou a
criação de um blog para discussão das questões em análise pelo Conselho. Finalizando este balanço o
Prof.José Raimundo ressaltou a participação direta da alta administração da Universidade no apoio aos
atos do ConTIC. Não havendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 16h.
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