
Ata da reunião de 11 de março de 2016
ATA  DA  100ª  REUNIÃO  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  E  COMUNICAÇÃO  DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 11 de março 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.
Ivan Luiz Marques Ricarte, Prof. José Augusto Chinellato, Prof. José Antonio Roversi, Prof. Sérgio
Ferreira do Amaral, Sra. Cleusa Milani, Sr. Orlando Carlos Furlan, Sra. Regiane Alcântara Eliel e
Sr. Eduardo Trettrel; dos membros suplentes Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins, Sra. Ademilde
Félix Gomes, Sr. Sérgio Alves dos Santos e Sr. Sidney Pio de Campos e do membro consultivo do
Conselho,  Sr.  Rubens  Queiroz  de  Almeida.  Compareceram como  convidados:  Prof.  Léo  Pini
Magalhães, da FEEC; Sra. Nelma Ap. Magdalena Monticelli, da PRDU; Sra. Alice Midori Okusigue,
aposentada do CCUEC e CTIC; Prof. Denis José Schiozer, da FEM e CEPETRO; Prof. Marco
Aurélio Amaral Henriques, da FEEC, sendo esses ex-membros do ConTIC; Sr. Paulo Eduardo
Fávero, da DAC; Sr. João Carlos Curti, da DGRH; Sra. Daniela F. Simões, da BCCL; Sr. Marcus
Luders,  representando o  Pró-Reitor  de  Extensão e  Assuntos  Comunitários;  Profa.  Teresa Dib
Zambon Atvars, Pró-Reitora de Desenvolvimento Universitário e Prof. Álvaro Crósta, Coordenador
Geral da Universidade. O Prof. José Raimundo deu início à reunião compondo a mesa diretiva
com o Prof. Álvaro,  Profa. Teresa e Prof. Marco Aurélio, explicando tratar-se da 100ª reunião
ordinária do Conselho, razão pela qual foram convidadas a participar as pessoas que fizeram
parte  do ConTIC em algum momento ao longo de seus 10 anos de existência, ressaltando e
agradecendo ao Prof. Marco Aurélio, Prof. Léo, Prof. Denis, Sra. Nelma e Sra. Alice. A palavra foi
passada aos componentes da mesa que falaram da história  do  Conselho,  dos trabalhos que
antecederam sua criação, da história de TIC da Universidade, das conquistas e dos desafios.
Após, o Prof. José Raimundo convidou a todos para breve pausa para café, servido na antessala
do CONSU. Findo o café, a reunião prosseguiu com a presença dos conselheiros atuais. O Prof.
José  Raimundo convidou  a  Sra.  Regiane para  fazer  a  apresentação  do  SBU.   Após  a
apresentação, comentários e esclarecimentos de dúvidas, o  Prof. José Raimundo colocou em
discussão a ata da reunião de 15 de fevereiro de 2016 que, colocada em votação, foi aprovada
com uma abstenção. O Prof. José Raimundo citou as alterações na composição do Conselho,
com o Prof. Ivan saindo da posição de membro suplente docente e ocupando a de titular; a Sra.
Cleusa Regina Manga Ribeiro Milani como representante dos Sistemas da Área de Saúde; o Prof.
Paulo Lício de Geus como membro suplente docente e a troca de posição entre o Sr. Sidney, que
passou a  ser suplente  de profissionais  de  TIC,  com o Sr.  Eduardo,  que passou a ser titular.
Falando pelos sistemas administrativos, o Sr. Sérgio informou que o novo sistema de compras foi
implantado  em  primeiro  de  março,  em  substituição  ao  sistema  da  Unibec  e  CICS,  com
abrangência  em  toda  a  Unicamp.  Não  houve  informes  dos  Sistemas  da  Área  de  Saúde,
Informação  em  Pesquisas,  Gestão  Acadêmica,  Arquivos  e  Biblioteca  e  Recursos  Humanos.
Falando pelo FTC de Governança de TIC para Unicamp, o  Sr. Sidney informou que o relatório
final do FTC está sendo concluído e deverá ser apresentado na próxima reunião do Conselho.
Não houve informes por parte  dos FTCs para  Assuntos de Segurança da Informação e  para
Assuntos de Nuvem Computacional.  Falando pelo CCUEC, o  Sr. Queiroz informou que estão
finalizando a integração dos colégios técnicos na base de LDAP da Unicamp e a expectativa é
que até o mês de abril essa base contemple toda a comunidade da Unicamp: professores, alunos
e funcionários. Com esta integração os alunos dos colégios técnicos poderão acessar serviços
como  Eduroam,  Google  Apps  e  outros.  Não  houve  informes  da  CTIC.  Passando  para  o
EXPEDIENTE,  o  Prof.  José  Raimundo alterou a ordem da pauta,  colocando em discussão a
proposta de alteração da Decisão ConTIC 13/2014, que trata das regras de permissão de acesso
aos serviços  corporativos,  elaborada por  DAC e DGRH. O  Sr.  Orlando explicou a  proposta,
destacando que o  ponto  em questão é  o  cadastramento  de professor colaborador externo e
pesquisador pós-doc, que não consta no quadro de pessoas em tipo de usuário. O  Sr. Curti
complementou a explicação. Após discussões, ficou decidido que será apresentada proposta de
redação de nova Decisão. Passando para o item 6, o  Prof. José Raimundo disse tratar-se de
retomar discussão sobre o encaminhamento a dar aos projetos de CFTV submetidos no âmbito do
PATC Projetos, de permanência desses itens como aceitos no âmbito do PATC. O  Sr. Trettel
disse que, mais do que discutir a pertinência de sua aquisição, debater a questão de que no PATC
Manutenção existe o manual, bem detalhado, com o que pode ou não ser adquirido. Disse que
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seria importante que haja documento semelhante para o PATC Projetos. O Prof. José Raimundo
disse que para a linha Projetos, é difícil  prever o que pode ser demandado, talvez possa ser
elaborado o que não pode ser adquirido, mas não limitar o que pode. Após discussões, o  Prof.
José Raimundo solicitou aos Conselheiros que encaminhem proposta de texto a ser deliberado
na próxima reunião. Na sequência, o Prof. José Raimundo esclareceu que deixou para discutir o
item  4,  “migração  do  serviço  de  correio  eletrônico  de  Unidades/Órgãos  da  Unicamp  para  a
Google” juntamente com o 7, “criação de contas de e-mail para ex-alunos”, por serem assuntos
próximos  e,  assim,  a  discussão  possa  ser  feita  mais  rapidamente.  Em  relação  ao  item  7,
esclareceu que foi colocado na pauta o Parecer PG que tratou desta questão, de julho de 2014,
em que a PG concorda com a manutenção de conta de e-mail aos docentes, mas não aos alunos
e funcionários não docentes. O Prof. José Raimundo solicitou que a Sra. Ademilde redija nova
argumentação para o caso de funcionários não docentes aposentados. O Prof. Clésio levantou a
questão de esse assunto já ter sido objeto de discussão por várias vezes no ConTIC e acaba
esbarrando sempre  na PG.  Seguiu-se  discussão sobre  a  questão de e-mail  ser identificação
pessoal ou institucional. Sobre o último item do Expediente, o  Prof. José Raimundo falou que há
dois pedidos formais de abertura de contas na Google para determinados Órgãos e lembrou que
já passou pelo ConTIC solicitação semelhante da FEM, que foi indeferida pelo Conselho mas
autorizada pela  PG.  Lembrou que foi  feito  recentemente  o  acordo com a  Google,  abrindo a
possibilidade de uso por qualquer pessoa que possua vínculo com a Unicamp. Manifestou julgar
importante se preservar o “@unicamp.br” como recurso institucional. Disse não querer prolongar a
discussão e, se necessário, voltar a esta discussão na próxima reunião. O  Prof. Roversi disse
que esteve presente durante a discussão sobre o caso da FEM e que a intenção sempre foi
preservar o “@unicamp” e não deixar à Google o nosso domínio, sempre preservar o institucional.
Disse, ainda, que mesmo com esse novo acordo, o institucional está preservado. Passando para a
ORDEM DO  DIA,  a  mesa  destacou  o  item  3,  que  tratou  da  homologação  de  Decisão  Ad-
referendum que aprovou a solicitação da AFPU de criação do domínio educorp.unicamp.br. Foram
colocados para votação em bloco os itens 1, 2 e 4, respectivamente: “avaliação de pareceres de
projetos  submetidos  no  âmbito  do  PATC  Projetos  2016,  avaliação  de  parecer  referente  à
solicitação do HC de reavaliação de parecer sobre o PATC-Manutenção do HC e nova redação
das regras de conta correio eletrônico”, que foram aprovados por unanimidade. A seguir, o Prof.
José Raimundo explicou que o item restante refere-se à criação do domínio para Educorp, pois a
AFPU agora tem essa designação. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. O Prof.
José Raimundo sugeriu que se discuta uma data fixa para as reuniões do ConTIC, a exemplo
das reuniões do CONSU, CAD e CEPE. Não tendo mais a tratar, a reunião foi encerrada às 17h.

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

mailto:@unicamp.br

