
Ata da Reunião de 23 de novembro de 2017 

ATA DA 118ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 23 de novembro de 2017, com início às 14h04 na
sala do CONSU, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo; com presença dos membros
titulares Prof. Eduardo Galembeck, Prof. José Antônio Roversi, Prof. Sérgio Ferreira do
Amaral, Sra.  Cleusa Milani,  Prof.  Benilton de Sá Carvalho  e Sr. Eduardo Trettel; dos
membros suplentes, Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins, Prof. Paulo de Barros Correa,
Prof. Paulo Lício, 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. João Curti, da DGRH;
Sr. Ederson Ribeiro, da DGA; Prof. Silvio Vitiello, do CENAPAD; Sra. Ana Maria de Seixas
Pereira, do CENAPAD e Sr. Paulo Fávero, da DAC.  O Prof. Sandro deu início à reunião
convidando  o  Prof.  Silvio  Vitiello para  fazer  a  apresentação  informativa  sobre  os
sistemas de informação desenvolvidos e em desenvolvimento pelo CENAPAD – SP. Foram
apresentadas  as  missões,  a  estrutura  do  parque  computacional,  os  projetos  em
andamento,  as  estatísticas  dos  serviços  utilizados,  as  dificuldades  enfrentadas  e  o
planejamento  para  os  próximos  anos.  Ao  fim  da  apresentação  e  após  algumas
colocações  dos  presentes,  o  Prof. Sandro justificou  as  ausências  e  colocou  em
discussão a ata da reunião de 26 de outubro de 2017. Não havendo manifestações, a ata
foi colocada em votação e aprovada com uma abstenção. Passando para a ORDEM DO
DIA,  o  Prof.  Sandro  apresentou  e  explicou  os  itens  4.1  e  4.2  que  tratavam
respectivamente da homologação de Decisões Ad Referendum de criação dos domínios
blogs.unicamp.br e  sgc.unicamp.br. Colocados em votação em bloco foram aprovados
por  unanimidade.  Passando  para  o  item  4.3,  apresentou  e  justificou  a  revisão  da
proposta da Instrução Normativa que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de canal
seguro  com  certificação,  no  tráfego  de  dados  institucionais,  aprovada  na  reunião
anterior.  Os  Professores  Roversi e Paulo  Lício fizeram  novos  apontamentos  de
correções no texto. Considerando as alterações sugeridas, o  Prof. Sandro colocou o
item em votação, que foi aprovado por unanimidade. Passando para os itens 4.4 e 4.5
que tratavam dos calendários  de reuniões  do ConTIC  para fevereiro de 2018 e das
apresentações das Unidades, foram colocados em votação em bloco e aprovados por
unanimidade. Entrando no EXPEDIENTE, o Prof. Sandro passou para os INFORMES. Não
houve informes dos inscritos, da Área de Saúde, de Arquivos e Bibliotecas e de Gestão
de Recursos Humanos. Nos informes dos Sistemas Administrativos o Sr. Sérgio Alves dos
Santos  disse que no  prazo  de duas  semanas não haverá mais  dependência  do CICS
devido a conclusão da migração. Nos informes dos Sistemas de Informação e Pesquisas o
Prof.  Benilton falou que  estão  atendendo a uma  demanda  da  FAPESP,  criando um
sistema de repositório de dados e metadados de pesquisa. Os trabalhos estão sendo
feitos junto ao SBU, implementando um sistema de busca entre as 7 universidades do
estado de São Paulo, onde futuramente cada pesquisador poderá disponibilizar dados
de pesquisa.  Nos  informes de Gestão  Acadêmica o  Sr.  Adauto informou que a DAC
terminará a migração até o final da segunda semana de dezembro. Informou ainda que
no dia 7 de novembro foi colocado em funcionamento o sistema e-dac que permite aos
alunos  fazerem consultas  e entrega de documentos  de forma virtual  dispensando o
atendimento  presencial.  Reforçou  a  parceria  com  o  Instituto  de  Computação  em
estudos  de  métodos  ágeis  de  desenvolvimento  de  sistemas.  O  Sr.  Paulo  Fávero
complementou os informes enfatizando a continuidade dos trabalhos de levantamento
das  performances  de  banco  de  dados  para  as  mudanças  que  são  necessárias.  Nos
informes da CTIC  e CCUEC, o  Prof.  Sandro  falou sobre o andamento  dos  projetos:
Senha  Única,  Centralização  de  Datacenters.  e  Sustentabilidade  da  Nuvem
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Computacional da Unicamp, que foi complementado pelo Prof. Roversi. O Prof. Sandro
alertou sobre a  possibilidade  de cancelamento  da  reunião  do  ConTIC  de dezembro
devido à proximidade da data, acarretando em provável falta de pauta. Passando para
o item 5.2 do EXPEDIENTE, o Prof. Sandro relembrou da necessidade de adequações à
nova redação da GR 52/2012, e indicou os membros do Grupo de Trabalho. Não tendo
mais a tratar, a reunião foi encerrada às 15h17.
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