
Ata da Reunião de 28 de setembro de 2018 

ATA DA 124ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 28 de setembro de 2018, com início às 14h07 no
auditório do Centro de Computação da Unicamp, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo;
com a  presença  dos  membros  titulares  Prof.  Edevar  Luvizotto  Júnior,  Prof.  Ivan  Luiz
Marques Ricarte, Prof. José Antônio Roversi, Prof. Rogério Custódio, Sra. Cleusa Milani e
Sr. Eduardo Trettel; dos membros suplentes, Prof. Paulo Lício de Geus e Sr. Sidney Pio de
Campos;  do  membro  consultivo  do  Conselho,  Sr.  Fernando  Moreno  Mendonça.
Compareceram como convidados: Sra. Valéria Martins, do SBU; Sr. Paulo Fávero, da DAC e
Sra. Rosângela Leves, da PRDU. O  Prof. Sandro  deu início à reunião convidando A Sra.
Rosângela  para fazer a apresentação informativa da PRDU. A Sra. Rosângela falou sobre
os projetos de informática, sistema de quadro de vagas/recursos, Business Intelligence,
Grupo de Trabalho e ações  para realizar  mapeamento dos  dados coletados dentro  da
Unicamp, avaliação  dos  Sistemas Corporativos  Administrativos  e  Sistemas alimentados
pela DGA. 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 24 de agosto
de 2018. Não havendo manifestações, a ata foi colocada em votação e aprovada com 2
abstenções. Passando para a ORDEM DO DIA, o Prof. Sandro apresentou e explicou o item
4.1,  que  tratava  da  homologação  de  Decisão  Ad  Referendum  de  criação  do  domínio
cqmed.unicamp.br. Não havendo manifestação dos presentes, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Dando seguimento, o Prof. Sandro esclareceu o item 4.2, que
tratavam  sobre  a  solicitação  de  acesso  à  rede  da  Unicamp  pelo  Sindicato  dos
Trabalhadores da Unicamp, explicando o parecer técnico elaborado pelo CCUEC. Questões
de princípios desta solicitação foram levantadas pelo Prof. Rogério Custódio, visto que a
entidade sindical  apenas coabita  o espaço da universidade,  devendo ser autônoma. O
Prof. Sandro entendeu a colocação e explicou que a consulta feita ao CCUEC visa apenas
avaliação técnica e que análises em outras esferas cabem à Reitoria encaminhar. Após
esse  entendimento  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,  da  Área  de  Saúde,  de  Informação  em
Pesquisas e Gestão de Recursos Humanos. Nos informes de Gestão Acadêmica, o Sr. Paulo
Fávero destacou as atividades em andamento: desativação do ambiente legado, pois o
sistema está em funcionamento no Siga; implementação de uma mudança, agora em fase
de homologação, no sistema de matrícula do vestibular para compatibilizar com os novos
processos  de  ingresso;  execução  do  processo  de  intercambista,  em  homologação;
implementação  da  segunda  versão  do  sistema de  monografia  e  TCC;  andamentos  do
processo de um novo sistema de desenvolvimento de bolsas PED; suporte à migração de
três  sistemas do SAE e apoio nas  melhorias dos sistemas do SIARQ. Nos informes dos
Sistemas de Arquivos  e  Bibliotecas,  a  Sra.  Valéria  falou que junto  com a DAC  estão
fazendo a padronização de dados, com intuito de melhorar a comunicação entre os dois
sistemas. Nos informes da CITIC e CCUEC, o  Prof. Sandro  disse que foi realizada uma
reunião entre os coordenadores da CITIC, o Sr. Celso da Gartner e representantes dos
órgãos, para dar continuidade aos subprojetos do Projeto Estratégico de Governança, que
terá como próximo passo o envio de uma ferramenta diagnóstica da Gartner para obter
um  levantamento  geral  de  maturidade  das  equipes  de  TIC,  com intuito  de  traçar  o
panorama atual, o desejado e planejar as ações necessárias para caminhar de um ponto
ao outro. Informou também que a empresa que ganhou o pregão da compra do antivírus
não  atendeu  os  critérios  exigidos  na  fase  de  homologação  e  portanto  a  empresa
vencedora passou a ser a Esyworld Sistemas e Informática com a solução Kaspersy. Passou
o status da migração dos e-mails e anunciou a publicação da CAD-05/2018 que fixa as
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diretrizes de migração do e-mail corporativo para o GSUITE. Como último informe, falou
sobre a instalação dos 28 novos hosts no ambiente da Nuvem Unicamp, com previsão de
liberação dos recursos computacionais na semana seguinte, em atendimentos a demanda
da  universidade.  O  Prof.  Roversi  perguntou  sobre  o  software  Mathematica.  O  Prof.
Sandro respondeu  que  estão  negociando  as  licenças  de  alguns  softwares  e  que  as
empresas  estão  começando  a  vender  as  soluções  em  nuvem,  e  não  mais  da  forma
tradicional,  encarecendo  significativamente  o  custo.  Muitas  licenças  atualmente  são
adquiridas com recursos extraorçamentários e, se o contrato for unificado, como mostra a
tendência, haverá necessidade de alocar recursos orçamentários para esse fim, não sendo
vantajoso  o  custo-benefício  para  universidade.  Por  esses  entre  outros  motivos,  as
negociações continuam. Não tendo mais a tratar, a reunião foi encerrada às 14h48.
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