
Ata da Reunião de 21 de março de 2017

ATA DA 110ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 21 de março de 2017, com
início  às  14h04  na  sala  do  CONSU,  sob  a  presidência  do  Prof.  José  Raimundo de
Oliveira e com o comparecimento dos membros titulares Prof. Edevar Luvizotto Júnior,
Prof. Ivan Luiz Marques Ricarte, Prof. José Antônio Roversi, Sr. Douglas Soares Galvão,
Sr.  Orlando  Carlos  Furlan,  Sr.  Eduardo  Trettel; dos  membros  suplentes,  Prof.  Luiz
Eduardo Barreto Martins, Prof. Paulo Lício de Geus, Sr. Sérgio Alves dos Santos e Sr.
Sidney  Pio  de Campos;  do  membro consultivo  do Conselho,  Sr.  Rubens Queiroz  de
Almeida. Compareceram como convidados: Sra. Marilda Jorge Pinheiro, da DGA; Sr.
Ederson  F.  Ribeiro,  da  DGA;  Sra.  Daniela  Simões,  do  SBU;  Sra.  Valéria  dos  Santos
Gouveia Martins, do SBU; Sr. João Carlos Curti, da DGRH e Sr. Paulo Fávero, da DAC.  O
Prof. José Raimundo  deu início à reunião convidando a  Sra. Marilda Pinheiro  para
fazer a apresentação da DGA, relatando o andamento dos trabalhos de migração dos
sistemas  legados.  Ao  fim  da  apresentação  e  após  algumas  colocações  dos
participantes, o Prof. José Raimundo justificou as faltas e colocou em discussão a ata
da reunião de 16 fevereiro de 2017. Não havendo destaque foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade. O Prof. José Raimundo passou então para os INFORMES.
Não houve informes dos Sistemas Administrativos e da Área de Saúde. Nos informes
dos Sistemas de Informação e Pesquisa  o  Sr.  Douglas Galvão anunciou que no  dia
seguinte seria lançado por uma fundação privada, no site da Academia de Ciências, um
edital de grande porte que contemplará pesquisas em todas as áreas. Nos informes de
Gestão Acadêmica o Sr Orlando Furlan disse que a parte de autorizações docentes nos
processos  de  matrícula  dos  sistemas  acadêmicos  que  envolvem  requerimento,
adequação, alteração e validação, foi totalmente migrada para o SIGA e testada. Nos
informes dos Sistemas de Arquivos e Bibliotecas a Sra. Daniela Simões reforçou o que
foi anunciado na reunião passada dizendo que no início de março foi inaugurado o
novo portal em conjunto com a busca integrada e finalizada a importação das teses da
Unicamp para o repositório. Nos informes dos Sistemas de Gestão de Recurso Humanos
o Sr. Curti disse que estão trabalhando na integração de dados de e-mails e fecharam
o  método  de  conexão.  Em seguida  transferirão  os  dados  do  Sise  para  a  base  de
homologação, testando e definindo a estratégia de divulgação através dos RHs das
unidades. Nos informes do CCUEC, o Sr Rubens Queiroz falou que foi conectado o
NACSES  (Núcleo  de  Gestão  e  Acompanhamento  dos  Convênios  SES/UNICAMP) ao
backbone  da  Unicamp.  Disse  que  o  Instituto  de  Química  solicitou  o  aumento  da
velocidade da conexão de um para dez Gb/s por segundo. Com relação a rede sem fio,
o CCUEC recebeu 20 Aps Outdoor para aumento da cobertura e tem previsto recursos
para  aquisição  de  mais  20  Aps  nesse  ano.  O  trabalho  encontra-se  em  fase  de
mapeamento e revisão dos locais de instalação. Acrescentou que a operadora Claro
manifestou  interesse  em  instalar  uma  antena  para  ampliação  de  sinal  dentro  do
campus, sendo que os trâmites estão sendo finalizados pela prefeitura do campus. Nos
informes da CTIC, o Prof. José Raimundo disse que foram criados grupos de trabalhos
que serão abordados no expediente. Mencionou o Grupo de trabalho de custeio da
rede Unicamp e assuntos correlatos. Falou também sobre o estudo solicitado ao FTC
de segurança para tornar viável e segura a autenticação por redes sociais e instalação
de  dispositivos  IOT  (Internet  of  Things)  como  por  exemplo,  câmeras  e  sensores.
Passando  para  o  EXPEDIENTE,  o   Prof.  José  Raimundo  mencionou  os  grupos  de
trabalho formados recentemente: Revisão da GR 52/2012, Composição do ConTIC e
Autenticação  Centralizada,  e  sua  composição  e  objetivos.  Sobre  os  trabalhos  de
Revisão da GR 52 o Sr. Roversi destacou a a responsabilidade do administrador de rede
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ao elencar os possíveis responsáveis que podem ser apontados no novo texto desta GR.
O  Prof. Roversi levantou a possibilidade de eliminar trechos do texto. O  Sr. Curti
mencionou a existência de uma equipe atuante no projeto “posto de trabalho” que
pode  contribuir  respaldando  as  atribuições  de  responsabilidades  indicadas  na
reformulação da GR. O  Sr. Sidney sugeriu tirar da nova GR algumas atribuições de
responsabilidade e referenciar outros documentos que deem os subsídios necessários e
maior flexibilidade a GR, tornando-a mais perene. O Prof. Paulo Lício sugeriu tornar o
corpo da GR o mais enxuto possível,  remetendo as  questões técnicas a resoluções
específicas. O  Prof. José Raimundo,  em vista das mudanças na Reitoria, apontou a
importância de encaminhamento das propostas até no máximo o início da nova gestão.
Ainda no EXPEDIENTE, no item sobre o GT da Composição do ConTIC, o  Prof. José
Raimundo  reforçou  a  importância  da  representatividade  das  Pró-Reitorias  e
profissionais de TIC. No item sobre o GT da Autenticação Centralizada, o Prof Paulo
Lício falou sobre o andamento da organização do grupo, encerrando o EXPEDIENTE.
Passando para a ORDEM DO DIA, o  Prof. José Raimundo apresentou o item 3.1 que
tratava da homologação da aprovação ad-referendum da instrução normativa ConTIC
D-17/2016, que colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Passando para o
item  3.2,  sobre  a  proposta  de  alteração  da  composição  do  Fórum  Técnico  de
Segurança,  foi  colocado  em  votação  e  aprovado  por  unanimidade.  O  Prof.  José
Raimundo finalizou falando sobre a importância da preocupação sobre os assuntos de
TIC da Unicamp pela próxima gestão que se iniciará em breve.  Não tendo mais  a
tratar, a reunião foi encerrada às 15h04.
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