
Ata da Reunião de 18 de maio de 2018 

ATA DA 121ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 18 de maio de 2018, com início às 14h02 na sala do
CONSU, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo; com a presença dos membros titulares
Prof.  Edevar  Luvizotto  Júnior,  Prof.  Ivan  Luiz  Marques  Ricarte,  Prof.  José  Augusto
Chinellato,  Prof.  José  Antônio  Roversi,  Prof.  Rogério  Custódio,  Prof.  Benilton  de  Sá
Carvalho, Sra. Cleusa Milani, Sra. Regiane Alcântara Bracchi e Sr. Eduardo Trettel; dos
membros suplentes, Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins, Prof. Paulo Lício de Geus, Sr.
Milton Guilhen, Sr. Sérgio Alves dos Santos e Sr. Adauto Bezerra Delgado Filho; 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 Clayton Ramos, do CCUEC; Sr. Paulo Fávero, da DAC; Sr.
Eliel Gonçalves, da DAC; Sra. Neire Martins, da SIARQ e Sra Maisa Silva, da SIARQ.  O Prof.
Sandro  deu  início  à  reunião  convidando  a  Sra.  Neire  para  fazer  a  apresentação
informativa sobre os sistemas de informação desenvolvidos e em desenvolvimento pelo
SIARQ. Deu ênfase no  SIGAD –  Sistema de Gestão  de Documentos,  apresentando suas
funcionalidades,  modelo,  equipe  técnica  envolvida,  atividades  desenvolvidas  e  em
desenvolvimento,  os  módulos  do  sistema  e  sua  aplicabilidade.  Após  alguns
questionamentos  o  Prof.  Sandro  convidou  a  Sra.  Regiane para  fazer  a  apresentação
informativa sobre os sistemas de informação desenvolvidos e em desenvolvimento pela
SBU. Apresentou o Portal de Apoio ao Docente e Pesquisadores da Unicamp, o Repositório
de Dados de Pesquisa da Unicamp, o Programa de Competência em Informação do SBU, o
sistema  de  solicitação  de  artigos  científicos  internacionais  com  custo  subsidiado,  as
melhorias da Pesquisa Integrada Unicamp, a gestão do software Turnitin de verificação de
originalidade e prevenção de plágio e por fim as ações de apoio aos projetos estratégicos
do SBU. 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 20 de abril de
2018. 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
único item em pauta, que tratava da homologação de Decisão Ad Referendum de criação
do  domínio  proec.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 e Gestão de Recursos Humanos. Nos informes de Gestão Acadêmica o Sr. Adauto
compartilhou  o  elogio  feito  pelo  Inep  (Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira) que destacou a Unicamp por concluir o censo de educação
superior 2017 antes da maioria das demais universidades estaduais do país. Passou então
a palavra ao Sr. Eliel, que discorreu sobre os trabalhos de evolução da tecnologia Mobile
que  contempla  o  sistema  e-DAC  para  uma  de  mercado  mais  adotada,  a  React  do
Facebook. Nos informes dos Sistemas de Arquivos e Biblioteca a Sra. Regiane anunciou a
campanha em andamento para que os docentes e pesquisadores façam seu registro no
ORCiD  (Open  Researcher  and  Contributor  ID),  que  é  uma  ferramenta  digital  de
identificação,  que  permite  ao  usuário  armazenar  e  gerir  informações relativas  à  sua
formação  e  produção  acadêmica.  Explicou  que  este  sistema  identifica  e  distingue  o
pesquisador  no  ambiente  de  pesquisa  científica,  vinculando-o  às  publicações  de  sua
autoria e/ou coautoria,  tornando a busca por autores mais precisa e menos sujeita a
erros.  Falou  também sobre  as  inscrições  para  o  curso  de  utilização  do  software  de
verificação  de  plágio,  ainda  subutilizado  na  universidade.  O  Prof.  Rogério  Custódio
comentou sobre um levantamento de dez anos atrás feito para saber as diferentes formas
que o nome da Unicamp era escrito, sendo identificadas doze versões diferentes. Nos
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informes da CTIC e CCUEC, o Prof. Sandro passou a palavra para o Sr. Fernando Moreno,
que  falou  sobre  a  remodelação  do  aplicativo  da  UPA.  Na  sequência,  o  Sr.  Denis
apresentou o resultado e procedimentos da implantação da solução para autenticação
centralizada,  realizada  no  dia  anterior.  Apresentou  as  principais  funcionalidades  da
solução Keycloak seguida por uma breve demonstração. Após questionamentos, a palavra
foi passada ao Sr. Paulo Moraes que forneceu informações sobre as compras e previsão de
entrega dos equipamentos  da Nuvem Computacional Unicamp. O  Prof.  Sandro  passou
então a palavra à Sra. Daniela Barbetti, que apresentou os documentos elaborados, nova
GR e oito  Instruções  Normativas  ConTIC,  resultantes  dos  trabalhos  de revisão  da GR
52/2012.  Explicou  que  as  informações  de  caráter  técnico  foram  transformadas  em
Instruções  Normativas,  a  fim  de  serem  tratadas  no  âmbito  desse  Conselho.  A
desvinculação das normativas técnicas da GR tem por objetivo tornar a normatização do
uso  da  TIC  na  Unicamp  mais  ágil,  visto  que  a  evolução  tecnológica  se  dá  mais
rapidamente. O Prof. Paulo Lício fez algumas considerações sobre a proposta de redação
do artigo 9 da IN ConTIC–IN CC/2018, destacando que a redação adotada inviabilizará a
possibilidade de uso de nuvens comerciais. O  Prof. Roversi levantou a dúvida sobre a
melhor forma de estabelecer regras e normas para o Portal. O Prof. Ivan Ricarte sugeriu
que a redação adotada especifique claramente que o Portal precisa informar sua política
de uso, sendo as normas de responsabilidade do ConTIC. As sugestões foram anotadas
para revisão dessa Instrução Normativa.  A  Sra. Daniela lembrou sobre os  detalhes da
questão de manutenção dos e-mails de servidores aposentados e ex-alunos, que também
está  contemplada  nessa  revisão. Houve  questionamentos  sobre  itens  que  tratam  de
senhas, contas e como tratar a questão dos ex-alunos na modalidade latu-sensu. O Prof.
Sandro solicitou que os conselheiros mandassem sugestões para o e-mail da CTIC até a
próxima reunião do ConTIC. Não tendo mais a tratar, a reunião foi encerrada às 15h42.
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