
Ata da Reunião de 24 de agosto de 2018 

ATA DA 123ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 24 de agosto 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. Eduardo Galembeck, Prof. Ivan Luiz Marques Ricarte,
Prof. José Augusto Chinellato, Prof. José Antônio Roversi, Prof. Benilton de Sá Carvalho e
Sra.  Cleusa Milani; dos  membros  suplentes,  Prof.  Luiz  Eduardo Barreto  Martins,  Prof.
Paulo Lício de Geus, Sr. Adauto Bezerra Delgado Filho e Sr. Sidney Pio de Campos; do
membro consultivo do Conselho, Sr. Fernando Moreno Mendonça. Compareceram como
convidados: Sr. Edmar Misuta, do CCUEC; Sr. Newton Amusquivar, do CCUEC; Sr. Paulo
Fávero,  da DAC; Sr.  Marcelo  Furioso,  da DAC e Sr.  Éderson Ribeiro,  da DGA. O  Prof.
Sandro  deu  início  à  reunião  convidando  o  Sr.  Marcelo   para  fazer  a  apresentação
informativa da DAC.  O Sr. Marcelo  falou sobre o status, ganhos, descrição e cenários
futuros  dos  projetos  que  envolvem a equipe de TIC.  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 22 de junho de 2018. Não havendo manifestações, a ata foi
colocada em votação e aprovada com 3 abstenções. Passando para a ORDEM DO DIA, o
Prof. Sandro apresentou e explicou os itens 4.1 e 4.2 que tratavam da homologação de
Decisões  Ad  Referendum  de  criação  dos  domínios  direitoshumanos.unicamp.br  e
sar.unicamp.br. Não havendo manifestação dos presentes, os itens foram colocados em
bloco para votação e aprovados por unanimidade. Dando seguimento, o  Prof.  Sandro
apresentou  e  esclareceu  o  item  4.3,  que  tratavam  sobre  a  proposta  de  Instrução
Normativa ConTIC que dispunha sobre a expiração de senha única de acesso aos sistemas
corporativos da Unicamp e revogava a ConTIC IN-01/2016. Após comentários, foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade. Dando continuidade à ORDEM DO DIA, o Prof.
Sandro pontuou as demandas para criação e execução da eleição para representação da
comunidade de profissionais de TIC junto ao ConTIC, passando pelos itens 4.4 ao 4.7, que
tratavam  respectivamente  sobre  o  cronograma  da  eleição,  a  indicação  da  comissão
eleitoral, a proposta de normas para eleição e o edital. Após comentários sobre ajustar a
escrita, de forma a identificar claramente a categoria que se enquadram os profissionais
que representam a comunidade de TIC, ficou acordado verificar junto a DGRH a forma
correta e fazer a adequação dos textos. O Prof. José Augusto Chinellato sugeriu deixar
mais claro a definição de “residentes” no artigo 8º das Normas Eleitorais. A Sra Cleusa
Milani sugeriu  o  termo  “residentes  médicos  e  multiprofissionais”.  Considerando  as
correções, os itens 4.4 ao 4.7 foram colocados em bloco para votação e aprovados por
unanimidade. Passando para item 4.8, que tratava sobre a solicitação do SIARQ de uso de
PDU (Processo Digital da Unicamp) por usuários externos à universidade, o Prof. Sandro
explicou  o  caráter  do  pedido  e  a  análise  feita  pelo  Centro  de  Computação.  Após
discussões, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Entrando no
EXPEDIENTE, o Prof. Sandro passou para os INFORMES. Não houve informes dos inscritos,
dos  Sistemas Administrativos,  de Informação em Pesquisas,  de  Gestão  Acadêmica,  de
Arquivos e Bibliotecas e Gestão de Recursos Humanos. Nos informes dos Sistemas da Área
de Saúde, a  Sra. Cleusa Milani falou sobre a reunião da Diretoria Executiva da Área da
Saúde que estabeleceu uma parceria entre a Unicamp e o Hospital de Clínicas de Porto
Alegre, que dispôs o sistema de informação, hoje em implantação no HC, para toda área
da saúde, incluindo a FCM. Nos informes da CITIC e CCUEC, o  Prof. Sandro anunciou a
chegada dos equipamentos de expansão da Nuvem Computacional, que teve seu processo
de  compra  iniciado  em  agosto  do  ano  passado,  estando  no  momento  em  fase  de
instalação.  Falou  que  o  pregão  da  compra  do  antivírus  foi  realizado,  mas  ainda
acontecerá a fase de homologação para verificar se atende todos os pontos colocados no
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edital.  Comentou  sobre  o  workshop  realizado  com  a  Gartner,  que  visou  o  projeto
estratégico da Unicamp, de forma a extrair todos os itens que necessitem de TIC, visando
formular  um novo planejamento  com foco específico  nesta área.  O  Prof. Paulo Lício
anunciou a intenção de visita a Prodesp com finalidade de conhecer os detalhes desse
tipo de contratação e avaliar como possibilidade de uso de nuvem comercial, em apoio à
nuvem Unicamp. Não tendo mais a tratar, a reunião foi encerrada às 15h07.
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