
Ata da Reunião de 24 de agosto de 2017 

ATA DA 115ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 24 de agosto de 2017, com início às 14h00 na
sala do CONSU, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo; presença dos membros titulares
Prof. Edevar Luvizotto Júnior, Prof. Eduardo Galembeck, Prof Ivan Luiz Marques Ricarte,
Prof. José Antônio Roversi, Prof. Rogério Custódio, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, Sra.
Cleusa  Milani,  Sra.  Regiane  Alcântara  Bracchi; dos  membros  suplentes,  Prof.  Luiz
Eduardo Barreto  Martins,  Sr.  Milton Guilhen,  Sr.  Sérgio  Alves  dos  Santos,  Sr.  Adauto
Bezerra Delgado Filho e Sr. Sidney Pio de Campos. Compareceram como convidados: Sr.
Paulo Moraes, do CCUEC; Sra. Daniela Barbetti, do CCUEC; Sr. Eliel Gonçalves, da DAC e
Sr.  João  Curti,  da  DGRH.   O  Prof.  Sandro  deu  início  à  reunião  justificando  a
necessidade de alterar a ordem da pauta, iniciando pela ata e em seguida a ordem do
dia, deixando o expediente para o final da reunião. Passou a palavra à Profa. Teresa,
Coordenadora Geral da Unicamp, que pediu foco nas diretrizes de trabalho nas áreas de
TIC  e  administrativas,  com  finalidade  de  alinhar  e  unir  esforços.  Falou  sobre  a
importância  do  cumprimento  do  planejamento  estratégico  da universidade  onde as
ações precisam ser concluídas até 2020, com meta na “Unicamp Digital”. Enfatizou a
necessidade de mudança na gestão da governança de TIC. Reforçou a importância de
tornar as decisões ConTIC em deliberações CAD, quando se tratar de diretrizes  que
precisam ser cumpridas por todos. Ao fim da fala da  Profa. Teresa, o  Prof. Sandro
falou sobre a parceria e apoio constante que o Centro de Computação tem recebido da
PRDU e CGU. Passando para pauta, colocou em discussão a ata da reunião de 19 de
julho de 2017. O Sr. Milton Guilhen da DGRH, solicitou correção em sua fala, alterando
o  trecho  escrito  “logo  no  ingresso,  os  novos  funcionários  já  recebem  o  e-mail
institucional” para “logo no ingresso, os novos funcionários são orientados a procurarem
o  administrador  de  redes  da  sua  unidade  para  criar  o  e-mail  institucional”.  Não
havendo novos destaques e considerando a alteração solicitada, a ata foi colocada em
votação e aprovada com quatro abstenções. Passando para a ORDEM DO DIA, o  Prof.
Sandro apresentou e explicou o item 4.1 que tratava sobre a nova redação da Instrução
Normativa CCUEC 01/2011 que define conceitos e estabelece regras e procedimentos
para a utilização do serviço de diretório oferecido pelo CCUEC, a fim de garantir a
autenticação por meio  de um canal seguro.  Colocado em votação foi aprovado por
unanimidade. Passando para o item 4.2, apresentou a alteração de redação das regras
de permissão de acesso aos serviços corporativos, visando a permissão de uso do serviço
de manutenção de página web por docentes aposentados,  sem prazo  de expiração.
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Os itens 4.3 e 4.4 que tratavam,
respectivamente, da aprovação de decisões Ad referendum para a criação dos domínios
relacoesinternacionais.unicamp.br  e  iea.unicamp.br,  foram colocados em votação e
aprovados por unanimidade. Finalizada a ORDEM DO DIA, passou a palavra para o  Sr.
Adauto, da DAC, que se apresentou e indicou o  Sr. Eliel para fazer a apresentação.
Foram destacados os projetos em andamento e previstos, os sistemas acadêmicos, a
estrutura  computacional,  os  principais  usuários,  a  equipe  de  TI  e  as  atividades
realizadas de 2016 até o momento. Ao fim da apresentação e após algumas colocações
dos presentes, o Prof. Sandro justificou as ausências e passou para os INFORMES. Não
houve  informes  dos  inscritos,  dos  Sistemas  Administrativos,  da  Área  de  Saúde,  de
Informação em Pesquisa, de Gestão Acadêmica e de Gestão de Recursos Humanos. Nos
informes dos Sistemas de Arquivos e Bibliotecas a Sra. Regiane falou que o projeto de
desenvolvimento do Sistema de Gestão de Dados de Pesquisa está em fase de conclusão
e em breve  será  entregue  à  PRG,  porém ainda existe  preocupação relacionada ao
espaço de armazenamento. Falou também que o Portal do Pesquisador, que oferecerá
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várias ferramentas úteis ao pesquisador, e será lançado em aproximadamente um mês.
Nos informes da CTIC e CCUEC, o Prof. Sandro falou que o Consórcio com a RedeComep
e contrato para serviços de link com RNP que vence em abril de 2018, será renovado.
Explicou que atualmente esse link é cedido pela Vivo à  RNP, que está negociando um
tráfego  maior  para  a  Unicamp  na  renovação  do  contrato.  A  Sra.  Daniela  Barbetti
reforçou as explicações com dados técnicos do serviço disponibilizado e do previsto na
renovação do contrato. Outro informe passado pelo Prof. Sandro foi sobre o custeio da
rede Unicamp que, por demandar investimento, será encaminhado à PRDU para análise.
Anunciou o esgotamento de recursos para endereçamento IPv4. A Sra. Daniela Barbetti
falou que o registro.br não fornece mais endereçamento IPv4 a não ser para empresas
novas.  Por  esta  razão,  toda  nova  solicitação  de  endereços  Ipv4  passará  por  uma
avaliação criteriosa pela equipe de redes do CCUEC. Alertou que para a expansão de
rede dentro das  unidades há necessidade de se pensar nessa questão. Em paralelo
ocorre a possibilidade de endereçamento IPv6, já disponível  para qualquer unidade.
Falou  que  o  equipamento  que  fará  a  tradução  IPv4  para  IPv6  e  vice-versa  já  foi
adquirido  e entregue.  Anunciou que será feito um trabalho  junto  às  unidades para
levantar  a  taxa  de  utilização  dos  seus  endereçamentos  IPv4,  sendo  que as  classes
subutilizadas serão  pedidas  de volta.  Reforçou a importância  de conscientização da
criticidade  da  situação  e  compreensão  das  unidades  quanto  às  medidas  que  serão
tomadas.  O  Sr.  Curti perguntou  sobre  a  capacitação  das  equipes.  A  Sra.  Daniela
Barbetti respondeu que já foi feito um treinamento para 80 técnicos de informática,
mas como a demanda para esse curso é grande, está em contato com a Educorp para
que  tentem  fazer  um  novo  treinamento.  Além  disso  tem  planos  de  fazer  alguma
capacitação  usando  a  estrutura  do  Centro  de  Computação,  voltada  para  as
especificidades  técnicas  da  Unicamp.  O  Prof.  Sandro  apontou  a  importância  das
unidades que já tem condições estruturais e técnicas para a implantação do protocolo
IPv6, de iniciarem as ações para que, além de começarem suas adequações, liberarem
classes IPv4 para as unidades que ainda não possuem equipamento compatível com essa
nova tecnologia. Além disso, lembrou que alguns serviços, com o Voip, só conseguem
ser utilizados em máquinas com endereçamento IVp6. O Sr. Sidney acrescentou que o
Backbone da Unicamp está funcionando para IPv4 e IPv6, em pilha dupla, há 2 anos e
portanto as unidades já podem fazer as transições necessárias. Como último informe do
CTIC e CCUEC, o  Prof. Sandro  disse que a normativa de uso da nuvem, aprovada na
113ª (junho) Reunião ConTIC, foi reestruturada no formato de Instrução Normativa e
encaminhada à SG, que encaminhou para análise da PG e posteriormente entrará na
pauta da CAD. Passando para o item 3.3 do EXPEDIENTE, o  Prof. Sandro explicou a
necessidade de tratar da sustentabilidade de uso da Nuvem Computacional e anunciou
os membros do Grupo de Trabalho que tratarão do assunto. O Sr. Paulo Moraes apontou
os próximos passos do trabalho e alguns projetos nessa frente. Passando para o item 3.4
do EXPEDIENTE, o Prof. Sandro pediu ao Prof. Rogério Custódio que informasse sobre
os documentos elaborados no trabalho de revisão da GR 52/2012, que apresentou as
pequenas  alterações  realizadas.  O  Prof.  Sandro solicitou  que  todos  analisassem os
documentos  e,  caso  tenham  sugestões,  que  as  fizessem  a  tempo  para  que  os
documentos pudessem entrar na Ordem do Dia da próxima reunião do ConTIC. No item
3.5 do EXPEDIENTE, que tratava dos trabalhos de autenticação centralizada, o  Prof.
Sandro, na ausência do Prof. Paulo Lício, relatou que o trabalho desse GT, considerando
a decisão da CAD sobre senha única, acabou se fundindo a um trabalho realizado por
equipe que estava estudando a questão, já com um protótipo em fase de teste.   No
item 3.6 do EXPEDIENTE, sobre a proposta de alteração na composição do ConTIC, o
Prof.  Sandro  falou  sobre  a  filosofia  da  atual  gestão,  que  gerou  a  necessidade  de
reverem as propostas apresentadas anteriormente pelo GT. Não tendo mais a tratar, a
reunião foi encerrada às 15h20.
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