
Ata da Reunião de 26 de outubro de 2017 

ATA DA 117ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 26 de outubro de 2017, com início às 14h06 na
sala do CONSU, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo; com presença dos membros
titulares  Prof.  Clésio  Luis  Tozzi,  Prof.  Edevar  Luvizotto  Júnior,  Prof.  Eduardo
Galembeck,  Prof.  José  Augusto  Chinellato,  Prof.  José  Antônio  Roversi,  Sra.  Cleusa
Milani, Prof.  Benilton de Sá Carvalho e Sr. Eduardo Trettel; dos membros suplentes,
Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins, Prof. Paulo Lício, 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. Fernando Moreno, do CCUEC; Sr. Enzo Telles Poeta, do CCUEC; Sr.
Gesiel Bernardes, do CCUEC; Sr. Denis Clayton Ramos, do CCUEC; Sra. Daniela Barbetti,
do CCUEC; Sr. João Curti, da DGRH; Sr. Ederson Ribeiro, da DGA e Sr. Eliel Gonçalves, da
DAC.   O  Prof.  Sandro  deu  início  à  reunião  convidando  o  Sr.  Enzo  para  fazer  a
apresentação informativa  sobre  a  solução Keycloak  como proposta  de autenticação
central. Foram apresentadas as formas atuais de autenticação, suas deficiências, as
soluções  avaliadas  e  as  características  do  produto  Keycloak,  considerado  o  mais
adequado. Ao fim da apresentação e após algumas colocações dos presentes, o  Prof.
Sandro colocou em discussão a ata da reunião de 21 de setembro de 2017. Não havendo
manifestações,  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 3.1 que
continha o Relatório Científico do Processo FAPESP 2015/20404-4. Colocado em votação
foi  aprovado por unanimidade. Passando para o item 3.2, apresentou e justificou a
proposta  da  Instrução  Normativa  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  do  uso  de
conexões protegidas por SSL no tráfego de dados institucionais. A Sra. Daniela Barbetti
resumiu o conteúdo da instrução Normativa e a embasou com o trabalho de verificação
de vulnerabilidade. O Prof. Sandro reforçou a importância do uso de conexões seguras
principalmente devido ao uso de senha única que será implantado. O Sr Trettel sugeriu
colocar um prazo de regularização na fase transitória, que foi aceito pelos presentes e
estabelecido em 90 dias. Sugeriu também adequar o texto nos pontos que referencia a
GR 52/2012  para  que  não haja  inconsistências  futuras.  Considerando as  alterações
sugeridas,  o  Prof.  Sandro colocou  o  item  em  votação,  que  foi  aprovado  por
unanimidade.  Passando  para  o  item  3.3  que  tratava  da  aprovação  de  decisões  Ad
referendum para a  criação do domínio  depi.unicamp.br, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. No item 3.4. o Prof. Sandro explanou sobre a possibilidade
de  adoção  do  serviço  de  e-mail  do  programa  G  SUITE  for  Education da  Google.
Esclareceu que não é uma migração obrigatória ou imediata. O  Prof. Clésio trouxe a
manifestação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação como contrária à
migração.  Após diversas  discussões  sobre questões  legais,  de segurança,  criação  de
listas  de  e-mail,  procedimentos  internos  e  etapas  de  implantação,  o  Prof.  Sandro
colocou o item em votação, sendo aprovado com 12 votos favoráveis e 01 contrário.
Entrando no  EXPEDIENTE,  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 Arquivos e Bibliotecas e de Gestão de Recursos
Humanos. Nos informes de Gestão Acadêmica o Sr. Adauto disse que a DAC terminará a
migração até o final da segunda semana de dezembro. Nos informes da CTIC e CCUEC, o
Prof. Sandro  falou sobre o andamento dos projetos Senha Única e Centralização de
Datacenters. Informou sobre as ações para garantir a segurança da rede corporativa, a
finalização  da  primeira  fase  de  expansão  da  rede  sem  fio  institucional,  a
implementação do mecanismo de análise  de logins  utilizando ferramenta de código
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livre, a migração do Dicionário de Dados e sobre a reunião dos administradores de rede
da Unicamp. No decorrer desses informe passou a palavra para a Sra. Daniela Barbetti
e  Sr. Fernando Moreno, que acrescentaram dados sobre os itens pertinentes às suas
áreas de atuação dentro do CCUEC. 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 assim como os próximos passos.
Passando para o item 4.4, o Prof. Sandro apontou a necessidade de adequações à nova
redação  da  GR  52/2012,  aprovada  na  reunião  anterior,  devido  a  algumas
inconsistências.  Anunciou que o  um Grupo de Trabalho será criado  para fazer essas
adequações. Não tendo mais a tratar, a reunião foi encerrada às 16h08.

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59


