
Ata da Reunião de 21 de setembro de 2017 

ATA DA 116ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 21 de setembro de 2017, com início às 14h04 na
sala do CONSU, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo; presença dos membros titulares
Prof.  Edevar  Luvizotto  Júnior,  Prof  Ivan  Luiz  Marques  Ricarte,  Prof.  José  Augusto
Chinellato,  Prof. Rogério Custódio, Sra. Cleusa Milani; 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, do membro consultivo do Conselho,
Sr. Rubens Queiroz de Almeida. Compareceram como convidados: Sr. Paulo Moraes, do
CCUEC; Sr. Edmilson B. Chiavegatto, do CCUEC; Sr. Paulo Fávero, da DAC; Sr. João Curti,
da DGRH; Sr. Edson Kitaka, do HC; Sr. Fábio Mengue, do HC; Sr. Ederson Ribeiro, da DGA
e Sra. Daniela Simões, da SBU.  O Prof. Sandro deu início à reunião convidando o Sr.
Edson Kitaka  para fazer a apresentação da área de saúde, sobre a infraestrutura e
produção de TIC do HC. Foram apresentadas as principais ações desenvolvidas nos anos
de 2015 e 2016, com destaque para os projetos em andamento, em especial o sistema
de gestão hospitalar implantado, o AGHUse. Ao fim da apresentação e após algumas
colocações dos presentes, o Prof.  Sandro colocou em discussão a ata da reunião de 24
de agosto de 2017. A Sra. Cleusa abriu uma discussão sobre a troca da fala do Sr. Milton
Guilhen, explicando as dificuldades e consequências da falta do cadastramento do e-
mail  institucional.  Foi  falado pelo  Sr.  Milton e  Sr.  Curti que  apesar  de não  haver
empecilhos  técnicos,  existem  barreiras  operacionais  para  que  o  DGRH  faça  o
cadastramento de e-mails dos funcionários novos e antigos. A Sra. Cleusa reforçou a
importância  de  dar  início  ao  cadastramento  do  e-mail  @unicamp.br  para  que  não
inviabilizem  implantações  importantes  que  estão  em  planejamento  e  execução  na
Unicamp. O Prof. Sandro salientou que o assunto já estava sendo tratado com a DGRH
visando solucionar essa questão. Entende que este problema é de fácil solução, visto
que atualmente existem várias formas práticas e ágeis para se fazer o cadastramento
sem necessidade de uma figura intermediária, que é o representante de usuários e que
hoje é um gargalo. Não havendo novos destaques, a ata foi colocada em votação e
aprovada  com  duas  abstenções.  Passando  para  a  ORDEM  DO  DIA,  o  Prof.  Sandro
apresentou e explicou o item 3.1 que continha o Plano Anual de Aplicação da Reserva
Técnica  à  Rede  ANSP  da  FAPESP  2017.  Colocado  em  votação  foi  aprovado  por
unanimidade.  Passando  para  o  item  3.2,  apresentou  a  proposta  consolidada  das
alterações  na  redação  da  GR  52/2012.  Colocado  em  votação  foi  aprovado  por
unanimidade. No item 3.3, o  Prof Sandro apresentou a Instrução Normativa proposta
para atender a alteração no capítulo XI da GR 52/2012, que colocada em votação foi
aprovada por unanimidade. Passando para o item 3.4 que tratava da aprovação de
decisões Ad referendum para a criação do domínio  svc.unicamp.br,  foi colocado em
votação  e  aprovado  por  unanimidade.  Entrando  no  EXPEDIENTE,  o Prof.  Sandro
justificou as ausências e passou para os INFORMES. Não houve informes dos inscritos, da
Área de Saúde, de Informação em Pesquisa, de Arquivos e Bibliotecas e de Gestão de
Recursos Humanos. Nos informes dos Sistemas Administrativos, o Sr. Sérgio dos Santos
passou o status da migração dos sistemas administrativos, indicando que no dia 29 de
setembro farão a migração do sistema de patrimônio, recebimento físico e execução
financeira;  no  dia  16  de outubro  migrarão  o  sistema de contas  locais  e  em 30 de
outubro  o  de cadastros  básicos,  ficando a  partir  de  então  independentes  do  CICS.
Destacou os  estudos para implantação dos  novos  sistemas:  contratos e  AUDESP. Nos
informes de Gestão Acadêmica o Sr. Paulo Fávero disse que a DAC mudou a estratégia
para um formato  que garante a  migração dos  sistemas essenciais  até dezembro de
2017.  Acrescentou  que  em  paralelo  desenvolveram  um  sistema  complementar  à
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matrícula, de apoio PAA (sistema de apoio aos alunos), que entrará no ar assim que a
CEPE aprovar a alteração de calendário proposta pela DAC. Informou também que em
outubro  colocarão  no  ar  um  novo teste de integralização.  Nos  informes  da CTIC  e
CCUEC, o Prof. Sandro passou a palavra para o Sr. Edmilson, que forneceu um relato
sobre os trabalhos do GT de Modernização de TI na Unicamp. O Sr. Edmilson discorreu
sobre a origem dos membros desse GT e das atividades que realizam em seus locais de
trabalho.  Acrescentou que após  a  integração começaram um processo  de visitas  às
empresas  representadas  nesse  GT.  Disse  que  na  visita  à  Matera,  que  desenvolve
softwares  bancários,  foram  apresentados  os  desafios  e  metodologias  utilizadas.
Destacou que a visita na Imetrix foi impactante, visto que os testes de sistemas são
feitos por funcionários que não tem formação em TI. A empresa também não possui
datacenter,  tudo  é  hospedado  na  nuvem  da  Amazon.  Nas  próximas  semanas  estão
planejando visitar a Ci&T e as demais empresas que participam do GT. O Prof. Sandro
comentou  que  é  muito  importante  que  todas  as  unidades  que  possuem  grandes
sistemas, como DAC e DGA, se mantenham atualizadas e participem ativamente desse
GT de Modernização de TI na Unicamp. O Prof. Chinellato perguntou se as unidades de
ensino também participam desse GT. O Prof. Sandro respondeu que o foco inicial é nos
sistemas  corporativos,  mas  que  na  medida  do  possível  se  estenderá  a  toda
universidade.  Em  outro  informe,  o  Prof  Sandro apresentou  uma  planilha  com  as
previsões de recursos para o PATC 2018, que cobrem apenas a manutenção dos serviços
essenciais. Passando para o item 4.3 do EXPEDIENTE, passou a palavra para o Sr. Paulo
Moraes,  que falou sobre o  andamento  dos  trabalhos  do GT de Sustentabilidade da
Nuvem Computacional da Unicamp, ainda em fase de levantamento de informações de
experiências em universidades americanas e avaliação das alternativas de uso da nuvem
híbrida. Passando para o item 4.4, o Prof. Sandro anunciou o encerramento do GT que
tratou da composição do ConTIC, visto que o assunto está com a CGU. No item 4.5 do
EXPEDIENTE,  apresentou  os  levantamentos  e  avaliações  feitas  para  saber  sobre  a
conveniência da migração do serviço de e-mail da Unicamp para provedor externo. Após
comentários de alguns conselheiros, ficou combinado que se manifestassem a tempo da
questão ser trazida para Ordem do Dia da próxima reunião. Não tendo mais a tratar, a
reunião foi encerrada às 15h56.
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