
Ata da Reunião de 26 de outubro de 2018 

ATA DA 125ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 26 de outubro de 2018, com início às 14h04 na sala
do CONSU, sob a presidência do Prof. Paulo Lício; com a presença dos membros titulares,
Prof. Ivan Luiz Marques Ricarte, Prof. José Augusto Chinellato, Prof. José Antônio Roversi,
Prof. Rogério Custódio, Sra. Cleusa Milani, Sra. Valéria dos Santos Gouveia Martinse e Sr.
Eduardo Trettel; dos membros suplentes, Sr. Milton Guilhen, Sr. Sérgio Alves dos Santos e
Sr.  Adauto  Bezerra  Delgado  Filho;  do  membro  consultivo  do  Conselho,  Sr.  Fernando
Moreno Mendonça. Compareceram como convidados: Sr. Edmilson Chiavegatto, do CCUEC;
Sr. Paulo Sérgio de Moraes, do CCUEC; Sra. Daniela Barbetti, do CCUEC; Sr. Edson Kitaka,
do HC; Prof. Silvio Vitiello, do CENAPAD e Sra. Ana Maria de Seixas Pereira, do CENAPAD.
O Prof. Paulo deu início à reunião explicando a substituição do Prof. Sandro, que estava
em  viagem  e  convidando  o  Prof.  Sílvio   para  fazer  a  apresentação  informativa  do
CENAPAD. O Prof. Sílvio falou sobre as principais competências técnicas, a importância e
usabilidade de HPC nas pesquisas, as máquinas, as áreas atendidas pelo CENAPAD – SP, a
utilização dos seus recursos e as publicações de pesquisas. Falou também sobre a atuação
na  extensão,  treinamentos  e  as  metas.  Complementou  a  apresentação  com  uma
explanação sobre a relação de HPC e Nuvem. Ao fim da apresentação e após algumas
colocações dos presentes, o  Prof. Paulo passou a palavra para o Sr. Kitaka que fez a
apresentação informativa sobre o sistema em fase de implantação no HC. O  Sr. Kitaka
falou sobre: a infraestrutura de TIC do HC, os projetos em andamento e seus destaques e
os  dados  de  produção  do  sistema  AGHUse.  Ao  fim  da  apresentação  e  após  algumas
colocações dos presentes, o Prof. Paulo justificou as ausências e colocou em discussão a
ata  da  reunião  de  28  de  setembro  de  2018.  Não  havendo  manifestações,  a  ata  foi
colocada em votação e aprovada com 1 abstenção. Passando para a ORDEM DO DIA, o
Prof. Paulo apresentou e explicou o item 5.1, que tratava da homologação do resultado
da eleição para representação da comunidade de profissionais de TIC junto ao ConTIC. A
Sra. Cleusa, presidente da Comissão Eleitoral desta eleição, disse que não foi possível
fazer a autenticação do e-voto via usuário e senha Sise, devido à realização de outra
eleição na mesma época, que não permitia alterações no sistema. Falou que a eleição
teve representatividade, visto que 86% do colégio eleitoral votou. O membro eleito como
titular  teve 46% dos  votos  e  o  eleito suplente,  26%, o  que também demostrou forte
representatividade dos profissionais de TIC. O  Prof. Paulo apresentou os resultados dos
eleitos:  216 votos  para  Fabiano  Mucillo  -  IFGW, 119  para  Fábio  Mengue  -  HC. Falou
também que o CCUEC está adequando o uso do sistema para fazer autenticação via Sise.
O item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Dando seguimento, o Prof.
Paulo explicou o item 5.2, que tratavam do Plano de Aplicação de Reserva Técnica à Rede
ANSP da FAPESP. A  Sra. Daniela Barbetti complementou, explicando sobre os usos dos
recurso para custeio de enlace de dados. Após os esclarecimentos, o item foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. Entrando no EXPEDIENTE, o Prof. Paulo passou para
os INFORMES. Não houve informes dos Sistemas Administrativos, da Área de Saúde, de
Informação em Pesquisas, de Gestão Acadêmica, de Arquivos e Bibliotecas e Gestão de
Recursos  Humanos.  Nos  informes  dos  inscritos,  o  Sr.  Eduardo  Trettel agradeceu  sua
participação como membro do ConTIC e parabenizou a comunidade de TIC pela escolha
feita través da eleição. O Prof. Paulo agradeceu a participação e empenho dos, até então
membros representantes dos profissionais de TIC, Sr. Eduardo Trettel e Sr. Sidney Pio, e
fez considerações sobre o andamento da nova composição de membros do ConTIC. Nos
informes da CITIC e CCUEC, o  Prof.  Paulo  passou a palavra para a equipe do CCUEC
presente. O Sr. Paulo Moraes passou o status e cronograma da migração dos e-mails para
o Google e dados e previsões do projeto de Centralização dos Data-Centers e expansão da
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Nuvem.  A  Sra.  Daniela  Barbetti apresentou  os  dados  do  levantamento  feito  para  o
projeto de atualização tecnológica, expansão da cobertura e centralização da gerência da
rede sem fio Unicamp. O  Sr. Edmilson Chiavegatto, explanou sobre o projeto “Senha
Única”, sua utilização pelos sistemas e unidades da Unicamp. Não tendo mais a tratar, a
reunião foi encerrada às 16h25.
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