
Ata da Reunião de 22 de fevereiro de 2018 

ATA DA 119ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 22 de fevereiro de 2018, com início às 14h04 na
sala do CONSU, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo; com a presença dos membros
titulares  Prof.  Eduardo Galembeck,  Prof.  José  Augusto  Chinellato,  Prof.  José  Antônio
Roversi,  Prof.  Rogério  Custódio,  Sra. Cleusa Milani,  Prof.  Benilton de Sá Carvalho,  Sr.
Orlando Carlos Furlan e Sr. Eduardo Trettel; dos membros suplentes, Prof. Luiz Eduardo
Barreto Martins, Prof. Paulo Lício de Geus, Sr. Adauto Bezerra Delgado Filho e Sr. Sidney
Pio  de  Campos.  Compareceram como convidados:  Sr.  Rafael  Sousa,  da Prefeitura;  Sr.
Ricardo Barbosa, da Prefeitura; Sr. Paulo Denis da Luz, da FEEC; Sr. Anderson Kattwinkel,
da Prefeitura;  Sra.  Simone Pontes  Hinz,  da Prefeitura;  Sr. Silvio Henrique Martins,  do
CCUEC; Sr. Paulo Sérgio de Moraes, do CCUEC; Profa. Juliana Borin, do IC;  Sr. Ederson
Ribeiro,  da  DGA e  Sr.  Paulo  Fávero,  da  DAC.   O  Prof.  Sandro  deu  início  à  reunião
convidando o  Sr. Rafael Sousa  para fazer a apresentação informativa do Smart Campus
sobre os projetos de IoT da Unicamp. Foram apresentados os subprojetos, status de cada
um deles, suas características tecnológicas, aplicabilidade e as parcerias firmadas. 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 23 de novembro de 2017.  Não
havendo manifestações, a ata foi colocada em votação e aprovada com duas abstenções.
Passando para a ORDEM DO DIA, o Prof. Sandro apresentou e explicou os itens 4.1, 4.2 e
4.3  que  tratavam  respectivamente  da  homologação  de  Decisões  Ad  Referendum  de
alteração  do  nome  do  domínio  iea.unicamp.br para  idea.unicamp.br,  criação  dos
domínios  ie.unicamp.br,  economia.unicamp.br, para  o  Instituto  de  Economia  e
hrp.unicamp.br para o Hospital Regional de Piracicaba. Colocados em votação em bloco,
foram aprovados por unanimidade. Passando para o item 4.4, apresentou e justificou o
calendário proposto das reuniões do ConTIC de março a julho de 2018. Colocou o item em
votação, que foi aprovado por unanimidade. Entrando no EXPEDIENTE, o Prof. Sandro
passou para os INFORMES. Não houve informes dos inscritos, dos Sistemas Administrativos,
da Informação em Pesquisas, de Arquivos e Bibliotecas e de Gestão de Recursos Humanos.
Nos informes da Área  de Saúde a  Sra.  Cleusa disse  que o  novo  sistema do  HC  está
implantado e funcionando nas áreas de cadastro e agendamento. O sistema de prontuário
eletrônico está disponível para os médicos que estão se familiarizando com seu uso. O
próximo passo é a implantação do sistema nas áreas da emergência, laboratório e exames
de  imagem,  com  expectativa  de  conclusão  ainda  esse  ano.  Nos  informes  de  Gestão
Acadêmica o Sr. Adauto informou que a DAC concluiu a migração, mas que pediram para
o CCUEC excluir o sistema antigo apenas em abril, para se resguardarem de qualquer
problema imprevisto decorrente da migração. Nos informes da CTIC e CCUEC, o  Prof.
Sandro  passou  a palavra  para  o  Sr.  Paulo  Moraes para  falar  sobre o  andamento  dos
projetos: Senha Única e Centralização de Datacenters. O Sr. Paulo Moraes  disse que a
migração dos serviços Web do Gabinete do Reitor será concluída em junho de 2018; da
Prefeitura teve uma fase concluída e outra em andamento; iniciado planejamento junto à
Secretaria Geral e a DGA. Explicou e apontou as necessidades estruturais para realizar
essas migrações, as ações e medidas que vêm sendo tomadas pelo CCUEC. Com relação a
Senha  Única,  o  CCUEC  está  implantando  o  sistema  Keycloak,  que  permitirá  a
autenticação. Com relação ao anti-vírus, informou que foi montado um grupo de trabalho
que iniciará suas atividades na próxima semana, levando em conta o atual cenário da
Unicamp  e  as  novas  tecnologias.  Com  relação  a  aquisição  dos  equipamentos  que
receberão as migrações para a nuvem, foi questionado pelo Prof. Paulo Lício quanto às
definições de espaço em disco. O Sr. Paulo Moraes explicou que o especificado em edital
foi o volume líquido de espaço em disco em tecnologia hiperconvergente. As empresas
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ofertaram um volume bruto que corresponderia  ao volume líquido solicitado, que é o
parâmetro que guia  a  aquisição. O  Prof.  Sandro complementou que a arquitetura da
máquina  não  pode  ser  escolhida,  o  fornecedor  precisa  atender  as  especificações  de
espaço útil. O Sr. Paulo Fávero perguntou em que prioridade está a DAC no processo de
migração.  O  Prof.  Sandro e  o  Sr.  Paulo  Moraes responderam  que  seguirão  um
planejamento de acordo com a demanda da universidade e as especificidades de cada
unidade interessada. Dando continuidade aos informe da CTIC/CCUEC, o  Prof. Sandro
apresentou  o  trabalho  desenvolvido  e  aplicado  no  CCUEC,  de  levantamento  das
competências dos seus profissionais de TIC. Após discussões sobre o método e sistema
utilizado, sua replicabilidade e os tópicos  abordados,  ficou acertado o prazo de uma
semana para envio de sugestões de melhorias desta enquete por parte dos conselheiros.
No tópico seguinte, sobre os novos links de conexão com internet contratados pela RNP,
passou a palavra para Sra. Daniela Barbeti que pontuou as informações técnicas sobre o
atual contrato com a Vivo e as projeções do novo contrato que no momento estava sendo
negociado pela Anatel. Dando seguimento ao EXPEDIENTE, o Prof. Sandro passou para o
item 5.3,  alertando sobre  a  revisão  das  regras  de  permissão  de  acesso  aos  serviços
corporativos devido às diversas alterações que estão programadas. Passando para o item
5.4  do  EXPEDIENTE,  o  Prof.  Sandro apresentou a  proposta  de deliberação  CAD  para
adoção de serviços de e-mail da Google que será submetida pela CGU. Após discussões,
apontamentos de ordem técnica e sugestões, foi acertado o acréscimo de alguns termos
ao texto. No item 5.5 o Prof. Sandro apresentou a proposta de resolução CAD que revoga
as GR 009/2014 e GR 021/2006 e redefine as atribuições do ConTIC e da CTIC, que será
submetida pela CGU. Após discussões, apontamentos de acertos de digitação e de termos,
esse tópico foi  encerrado e o  Prof. Sandro acrescentou um informe da CTIC/CCUEC,
falando sobre o levantamento de Infraestrutura de TIC e Serviços da Unicamp que será
feito em breve. Não tendo mais a tratar, a reunião foi encerrada às 16h28.
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