
Ata da Reunião de 20 de abril de 2018 

ATA DA 120ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 20 de abril de 2018, com início às 14h06 na sala do
CONSU, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo; com a presença dos membros titulares
Prof. Ivan Luiz Marques Ricarte, Prof. José Antônio Roversi, Prof. Rogério Custódio, Sra.
Cleusa  Milani,  Sra.  Regiane  Alcântara  Bracchi,  Sr.  Gilmar Dias  da Silva e  Sr.  Eduardo
Trettel; dos membros suplentes, Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins, 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 Sérgio de Moraes, do CCUEC; Sra.  Daniela Barbetti, do CCUEC; Sr. Fernando
Mendonça, do CCUEC; Sr. Denis Ramos, do CCUEC; Sr. Jan Sette, da PROEC; Sr. Wanderlei
Paré,  da PROEC; Sr.  Felipe Rayel,  da CGU; Sr.  Alexandre Melo,  da CGU; Sra.  Silviane
Rodrigues,  da CGU; Sr. Emerson José Ferri, da CGU; Sra. Eloisa Durães, da CGU; Sra.
Nelma Monticelli, da CGU; Sr. Fábio Mengue, do HC; Sr. Paulo Fávero, da DAC; Sr. Ederson
Ribeiro, da DGA; Sr. Edson Kitaka, do HC; Sr. João Carlos Curti, da DGRH e a Sra. Kátia
Sanfins, da Gartner.  O Prof. Sandro deu início à reunião convidando a Profa. Teresa Dib
Zambon Atvars para fazer a apresentação informativa sobre “Planes – Gestão Estratégica
–  Governança  de  TIC”.  Foi  apresentado o  mapa  estratégico  e  suas  peculiaridades,  o
modelo de governança, status de cada projeto, os elementos e ferramentas da Gestão
Estratégica e a contratação da empresa Gartner. Na sequência foi passada a palavra para
a  Sra.  Kátia  Sanfins,  executiva  da  empresa  Gartner,  que  apresentou  os  serviços
contratados pela Unicamp, a forma como apoiará a instituição, suas estratégias, mapa de
conteúdo e apontou os gestores e profissionais técnicos da Unicamp que terão acesso à
plataforma. Ao fim da apresentação e após algumas intervenções dos presentes, o Prof.
Sandro justificou as ausências e colocou em discussão a ata da reunião de 22 de fevereiro
de 2018. Após o Sr. Adauto apontar um erro de digitação, a ata foi colocada em votação e
aprovada  com  duas  abstenções.  Passando  para  a  ORDEM  DO  DIA,  o  Prof.  Sandro
apresentou e explicou o único item em pauta, que tratava da homologação de Decisão Ad
Referendum  de  criação  do  domínio  campus-sustentavel.unicamp.br.  Colocado  em
votação, foi aprovado por unanimidade. Entrando no EXPEDIENTE, o Prof. Sandro passou
para os INFORMES. Não houve informes dos inscritos, dos Sistemas Administrativos, da
Área de Saúde, de Informação em Pesquisas, de Arquivos e Bibliotecas e de Gestão de
Recursos Humanos. Nos informes de Gestão Acadêmica o Sr. Adauto agradeceu ao Centro
de Computação, em nome da DAC, pelo apoio, acolhimento e uso de recursos durante
todos os anos que foram inquilinos no prédio do CCUEC. Informou que estão implantando
o módulo “Aluno Estrangeiro”, um projeto estratégico em parceria com a DERI. Explicitou
os benefícios que esse recurso trará à universidade. Nos informes da CTIC e CCUEC, o
Prof. Sandro  passou a palavra para o  Sr.  Denis,  que apresentou o  status do projeto
“Senha Única”, suas fases, atual situação, vantagens e detalhes técnicos. Ao final  não
houve colocações dos participantes, sendo então passada a palavra ao Sr. Paulo Moraes
que informou o  status do projeto de centralização da infraestrutura dos data centers
administrativos. Informou que a migração da Reitoria está progredindo, com previsão de
conclusão em junho de 2018; da Prefeitura identificaram um problema técnico que está
sendo  corrigido;  a  Secretaria  Geral  está  em  fase  de  teste.  Explicou  e  apontou  as
necessidades estruturais  para realizar  essas migrações e as ações e  medidas que vêm
sendo tomadas pelo CCUEC. Falou sobre as diversas frentes de trabalho envolvidas na
migração do e-mail corporativo para o Google, processo que está sendo conduzido pelo
CCUEC. Informou sobre a realização de uma reunião com os administradores de redes
para  discutir  e  esclarecer  os  detalhes  do  processo  de  migração.  Completou  que
atualmente já foram migrados para o Google os domínios do CECOM e Gastrocentro e que
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outras unidades estão em processo de migração. Dando continuidade aos informes do
CCUEC, o Prof. Sandro atualizou as informações sobre os recursos da FINEP e o Sr. Paulo
Moraes complementou fornecendo informações sobre o estágio em que se encontram as
compras de equipamentos que utilizam desse recurso e que servirão para estruturação da
Nuvem Computacional Unicamp. Com relação ao grupo de trabalho do antivírus, informou
que foi estabelecido em reunião recente, o próximo passo de elaborar o anexo técnico
para contratação, que deverá ser concluída até novembro do ano vigente. O Prof. Sandro
passou  a  palavra para  a  Sra.  Daniela  Barbetti que  informou  sobre  o  andamento  do
trabalho de revisão da GR 52/2012. Informou que desde o final do ano passado a revisão
está sendo feita e levantadas as alterações necessárias. A primeira versão está concluída
e será disponibilizada aos administradores de rede para revisão e sugestões. Concluiu o
informe dizendo que a previsão é de que na próxima reunião do ConTIC a nova redação da
GR52/2012 será colocada em pauta. No tópico seguinte, o Prof. Sandro informou que a
empresa vencedora da licitação dos links de conexão com internet contratados pela RNP,
foi a VIVO, com disponibilidade de banda de 20 Gbps. Dando seguimento, o Prof. Sandro
informou que o valor da parcela de Reserva Técnica Institucional para Conectividade à
Rede  ANSP,  exercício  2018/ano  base  2017,  disponibilizado  pela  FAPESP,  é  de  R$
794.875,00,  e  apontou  as  principais  necessidades  que  serão  sanadas  utilizando  esse
recurso. Não tendo mais a tratar, a reunião foi encerrada às 15h40.
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