
ATA  DA  99ª  REUNIÃO  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  E  COMUNICAÇÃO  DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 15 de fevereiro de 2016,  com início
às 14h09 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.
José Augusto Chinellato, Prof. José Antonio Roversi, Prof. Rodolfo Jardim Azevedo, Prof. Rogério
Custódio, Sr. Marcos Zanatta, Sr. Orlando Carlos Furlan, Sra. Regiane Alcântara Eliel e Sr. Sidney
Pio  de Campos; dos  membros suplentes  Sra.  Ademilde Félix  Gomes e Eduardo Trettel  e  do
membro consultivo do Conselho, Sr. Rubens Queiroz de Almeida. Ausências não justificadas: Prof.
Eduardo  Galembeck,  Prof.  Sérgio  Ferreira  do  Amaral  e  Prof.  Douglas  Soares  Galvão.
Compareceram como convidados: Sr. Paulo Eduardo Fávero, da DAC; Sr. João Carlos Curti, da
DGRH; Sra. Cleusa Milani, da FCM; Sra. Daniela F. Simões, da BCCL; Sra. Adriana do Carmo e
Sra. Raquel, ambas da SG; Sr. Denis Clayton Alves Ramos e Sr. Rodolfo de Nadai, ambos do
CCUEC.  O  Prof. José Raimundo  deu início à reunião convidando o Sr.  Denis Clayton para
apresentação do  sistema de  votação eletrônica  em  uso na Unicamp.  Após a  apresentação,
comentários e esclarecimentos de dúvidas, o Prof. José Raimundo colocou em discussão a ata
da  reunião  de  16  de  dezembro  de  2015  que,  colocada  em  votação,  foi  aprovada  com  2
abstenções.  Não  tendo  justificativas  de  ausências  a  serem  apresentadas,  passou-se  aos
Informes. Como nenhum conselheiro se inscreveu para falar,  o  Prof.  José Raimundo seguiu
consultando os representantes dos Sistemas e Fóruns Técnicos sobre seus informes. Falando
pelos  sistemas  administrativos,  o  Sr.  Zanatta disse  que  estão  sendo  realizados  pela  DGA
treinamentos do novo sistema de compras, cuja implantação será no início de março. Falando
pela DAC, o  Sr. Orlando informou que, como parte da migração do novo sistema acadêmico,
estão sendo implantados os módulos catálogo e estudante especial. A Sra. Regiane, falando pelo
sistema de bibliotecas, informou que no próximo dia 29 ocorrerá a 2ª edição do programa de
recepção  aos  calouros.  Pelo  FTC  Governança,  o  Prof.  Rodolfo informou  que  está  sendo
preparado relatório, que deverá ser encaminhado até o fim do mês presente. A Sra. Ademilde
passou a palavra  ao Sr.  Curti,  que falou sobre a  implantação do sistema de afastamento ao
exterior. Pelo CCUEC, o Sr. Queiroz informou que a reunião presente é a primeira em que está
aberta interação via twitter, porém sem nenhuma mensagem até o momento; disse que a reunião
estava sendo acompanhada via internet por 29 pessoas; informou, ainda, que foi realizada a 1ª
etapa da reforma do datacenter. Informou também que esta reforma consiste na primeira fase de
adequação da infraestrutura do datacenter para o projeto Nuvem Computacional Unicamp; foi feita
uma alteração do layout  dos racks do datacenter de forma a adequá-lo à instalação do novo
sistema de refrigeração de ar e ao modelo de ilhas de processamento, com contenção do ar frio.
O quadro elétrico do datacenter está sendo adequado para a tensão de 220V. Falando pela CTIC,
o  Prof.  José  Raimundo informou da  solicitação  do  Prof.  Rodolfo  de  sua  substituição  como
membro do Conselho. Falou das solicitações recebidas pela CTIC, a saber: solicitação da PRDU
de análise comparativa requerida pelo IQ, de relação de funcionários de TI em comparação com
outras Unidades e Órgãos; pedido do Prof. Joni, Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários
para  reconsideração  do  pedido  da  Casa  de  Cultura  Tainá;  solicitação,  por  parte  do  HC,  de
reavaliação de seu PATC Manutenção; ofício da Inova sobre conexões com Instituto Eldorado e
Motorola e pedido da AFPU para sugestões/planejamento de treinamentos para comunidade de
TI. O próximo item tratou do calendário de apresentações no ConTIC, para o qual o Sr. Zanatta
combinou  alteração  de  data  com  a  Sra.  Regiane.  O  item  5  tratou  da  discussão  sobre  o
encaminhamento  a  ser  dado  aos  projetos  de  CFTV no  âmbito  do  PAT Projetos  2016.  Ficou
acordado que este assunto será deliberado na próxima reunião. Passando para o próximo item, foi
apresentada nova redação para as regras de conta correio eletrônico. Foi acordado que este texto
será deliberado na próxima reunião. O item 7 tratou da discussão sobre a Decisão ConTIC D-
13/2014, que trata das regras de permissão de acesso aos serviços corporativos. Ficou acordado
que DGA e DGRH elaborarão sugestão conjunta, que deverá ser objeto de análise na próxima
reunião do Conselho. O próximo item informou sobre o comunicado da Aeplan de impossibilidade
de atendimento no momento aos projetos aprovados pelo ConTIC, no âmbito do PAT Projetos
2016.  Passando  para  a  ORDEM DO  DIA,  o  Prof.  José  Raimundo perguntou  se  há  algum
destaque. A mesa destacou o item 2. Foram colocados em votação, em bloco, os itens 1, 3, 4 e 5,
a saber: alteração nas normas para utilização de serviços de telefonia – IN ConTIC 03/2007;
calendário de reuniões ConTIC para o primeiro semestre de 2016;  relatório final  do plano de
aplicação da reserva técnica para conectividade à ANSP processo Fapesp 2013 e relatório parcial
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do plano de aplicação da reserva técnica para conectividade à ANSP processo Fapesp 2014.
Colocado em votação, foi aprovado o bloco por unanimidade. O item 2, que havia sido destacado,
tratou da homologação da Decisão ConTIC 01/2016 – ad referendum, referente a solicitação da
FCM de redirecionamento de endereço eletrônico urovit.org.br para www.fcm.unicamp.br/urovit.
Após  esclarecimentos  pelo  Prof.  José  Raimundo,  foi  colocado  em votação  e  aprovado  por
unanimidade. Não tendo mais a tratar, a reunião foi encerrada às 15h55.
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