
Ata da Reunião de 31 de maio de 2017

ATA  DA  112ª  REUNIÃO  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  E  COMUNICAÇÃO  DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 31 de maio de 2017, com início
às 09h04 na sala do CONSU, sob a presidência do Prof. José Raimundo de Oliveira e
participação do novo presidente do ConTIC, Prof. Sandro Rigo; presença dos membros
titulares  Prof.  Edevar  Luvizotto  Júnior,  Prof.  Eduardo  Galembeck,  Prof.  Rogério
Custódio, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, Sra. Cleusa Milani, Sr. Andrei Vinicius Gomes
Narcizo, Sr. Orlando Carlos Furlan, Sr. Eduardo Trettel; dos membros suplentes, Prof.
Luiz Eduardo Barreto Martins, Prof. Paulo de Barros Correia, Prof. Paulo Lício de Geus,
Sr. Milton Guilhen, Sr. Sérgio Alves dos Santos e Sr. Sidney Pio de Campos; do membro
consultivo  do  Conselho,  Sr.  Rubens  Queiroz  de  Almeida.  Compareceram  como
convidados:  Sr. Eliel Gonçalves, da DAC; Prof. Marco Antonio Garcia de Carvalho, do
GGTE; Sr.  Éderson Ribeiro,  da DGA; Sr João  Carlos Curti,  da DGRH e Sra.  Daniela
Barbetti, do CCUEC.  O Prof. José Raimundo deu início à reunião anunciando o final
de sua gestão e apresentando o novo presidente do ConTIC,  Prof. Sandro Rigo, que
falou da continuidade dos trabalhos e da importância da área de TIC para a Unicamp e
os desafios envolvidos. O Prof. José Raimundo anunciou os novos membros do ConTIC
que  assumiram  os  cargos  designados  pela  nova  reitoria.  Solicitou  a  entrega  do
regimento  interno  do  ConTIC  e  da  GR-052/2012  e  deu  as  boas  vindas  aos  novos
membros. Na sequência convidou o  Prof. Marco Antonio de Carvalho  para fazer a
apresentação do GGTE, que explanou sobre os trabalhos, serviços e estrutura deste
grupo e a  função de cada membro da equipe técnica e administrativa.  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 18 abril de 2017. Não
havendo destaque foi colocada em votação e aprovada com duas abstenções. O Prof.
José Raimundo passou então para os INFORMES. Não houve informes dos inscritos, dos
Sistemas Administrativos, da Área de Saúde, dos Sistemas de Informação em Pesquisa,
de Gestão Acadêmica, de Arquivos e Bibliotecas, de Gestão de Recursos Humanos e
CCUEC. Como informes da CTIC, o Prof. José Raimundo anunciou a alteração da data
e horário da próxima reunião do ConTIC, de 21 para 23 de junho às 09 horas. Informou
que o relatório da gestão do Centro de Computação de 2014 a 2017, contemplando
também os trabalhos do CTIC e ConTIC, foi concluído e disponibilizado no portal do
CCUEC. Informou sobre a realização do Cinfotec 2017, um evento anual promovido
pela CTIC, que reune a comunidade de TIC da universidade e interessados externos.
Lembrou  que  durante  o  evento  apresentou  os  resultados  do  levantamento  da
infraestrutura  de  TIC  da  universidade,  destacando  alguns  dados,  como  o  grande
percentual  de  aquisição  de  equipamentos  com  recursos  extra-orçamentários  e  o
envelhecimento  dos  equipamentos.  Após  intervalo  de  10  minutos  o  Prof.  José
Raimundo passou para o EXPEDIENTE, onde apresentou a proposta de redução de
custo com telefonia, referenciando a GR 26/2017 e apontando os tópicos da citada
proposta. Destacou a questão da telefonia móvel e a forma como é utilizada pelos
usuários. O Sr. Rubens Queiroz complementou dizendo que o valor da franquia é de
R$  20,00,  sendo  R$  50,00  a  média  de  consumo,  com  exceção  dos  20  maiores
consumidores, que gira em torno de R$ 150,00 em média, tendo casos de contas de
mais de R$ 800,00. O Prof. José Raimundo falou sobre a ação que será implementada
em que o usuário receberá um SMS anunciando seu gasto. O Prof. Paulo Lício sugeriu
buscar  planos  diferenciados  para  os  maiores  consumidores.  O  Sr.  Rubens  Queiroz
respondeu que as tarifas já estão bem abaixo do mercado, não havendo possibilidade
de  redução.  O  Prof.  José  Raimundo complementou  falando  sobre  o  trabalho  de
análise  das  faturas  feito  há  algum  tempo  pelo  setor  responsável  do  CCUEC,  que
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geraram a contestação e correção de diversas cobranças indevidas. O  Prof. Sandro
Rigo informou que a proposta de redução de custo  com telefonia  foi  apresentada
recentemente em reunião com a PRDU, sendo bem-aceita por essa Pró-Reitoria. Dando
prosseguimento ao EXPEDIENTE, o  Prof. José Raimundo  passou a palavra ao Prof.
Rogério Custódio,  que pontuou e esclareceu as mudanças sugeridas na GR 52/2012
pelo  grupo  de  trabalho  que  coordena.  O  Prof.  José  Raimundo  solicitou  que  os
membros levassem a proposta às suas unidades, discutissem e se manifestassem, para
que se deliberasse sobre o assunto na próxima reunião. Passando para o item seguinte
da pauta, o  Prof. José Raimundo  passou a palavra ao Prof. Edevar,  que pontuou e
esclareceu a proposta de alteração na composição  do ConTIC  feita  pelo  grupo de
trabalho que coordena. Após comentários dos membros sobre como são escolhidos os
membros  da  atual  composição,  o  Prof.  José  Raimundo  sugeriu  colocar  a  nova
proposta para deliberação  na próxima reunião.  O  Prof.  José Raimundo  voltou  ao
assunto da alteração da GR 52/02012, alertando sobre a necessidade de estabelecer
de forma clara os  responsáveis  pela  informação que subsidiará a  manutenção das
contas de correio eletrônico para cada um dos segmentos contemplados: ex-alunos,
funcionários  e  docentes aposentados.  Ainda sobre este assunto, destacou que esta
iniciativa atenderá uma demanda oriunda do DGRH, relativa ao estabelecimento de
canais de contato com servidores aposentados, que por sua vez gerou uma decisão
ConTIC  que  estabelece  a  obrigatoriedade  de  cadastro  de  e-mail  com  domínio
@unicamp.br, aprovada no final de 2016. O Sr. Curti informou que foi realizada uma
reunião  inicial  para  atualização  sobre  o  andamento  das  ações  necessárias  e
atualmente, devido a transição de gestão e readequação da equipe, as ações precisam
ser retomadas e efetivamente implantadas com envolvimento dos RHs das unidades. O
Prof. José Raimundo  alertou para a necessidade das decisões ConTIC subirem para
Reitoria com o intuito de se tornarem uma GR, tendo maior impacto e cumprimento
das normativas pela comunidade da universidade. Passando para o item seguinte da
pauta, o Prof. José Raimundo passou a palavra ao Prof. Paulo Lício, coordenador do
grupo  de  trabalho  de  autenticação  centralizada, que  disse  que  novas  demandas
surgiram durante os estudos, indicando a necessidade de mais informações e tempo
para a escolha de modelos de tecnologias mais adequadas. O  Prof. José Raimundo
pediu que fosse entregue um documento para ser colocado no expediente da próxima
reunião. Passando para o item seguinte da pauta, o Prof. José Raimundo apresentou
os documentos elaborados pelo grupo de trabalho para definição das normas de uso da
Nuvem Computacional Unicamp. Passando para o último item do expediente, o Prof.
José Raimundo passou a palavra ao Sr. Rubens Queiroz, que justificou a interrupção
temporária dos trabalhos do GT do custeio da rede Unicamp, devido aos compromissos
dos responsáveis  do grupo,  dando continuidade aos trabalhos a  partir  do  presente
momento.  Passando  para  ORDEM  DO  DIA,  o  Prof.  José  Raimundo  apresentou  e
explicou seu único item, que tratava da revisão da Instrução Normativa ConTIC-IN-
03/2007 devido  ao reajuste anual na tabela de taxas  dos ramais  telefônicos. Após
apresentar as  alterações foi  colocada em votação e aprovada por unanimidade. O
Prof. José Raimundo finalizou a reunião agradecendo os presentes, estendendo aos
que não puderam comparecer, a parceria durante sua gestão. Reforçou as boas vindas
ao novo presidente do ConTIC, Prof. Sandro Rigo. Não tendo mais a tratar, a reunião
foi encerrada às 11h10.
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