
Ata da Reunião de 30 de novembro de 2018 

ATA DA 126ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 30 de novembro de 2018, com início às 14h06 na
sala do CONSU, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo; com a presença dos membros
titulares, Prof. José Augusto Chinellato, Prof. José Antônio Roversi, Prof. Sérgio Ferreira
do Amaral, Prof. Benilton de Sá Carvalho, Sra. Cleusa Milani e Sr. Fabiano Mucillo; dos
membros suplentes, Prof. Paulo Lício de Geus, Sr. Milton Guilhen e Sr. Adauto Bezerra
Delgado  Filho;  do  membro  consultivo  do  Conselho,  Sr.  Fernando  Moreno  Mendonça.
Compareceram como convidados:  Sr.  Paulo Sérgio  de Moraes,  do CCUEC; Sra.  Daniela
Barbetti, do CCUEC; Sr. Fernandy Souza, da DAC; Sr. Paulo Fávero, da DAC e Sra. Daniela
Simões, do SBU. O Prof. Sandro deu início à reunião convidando o Sr. Fernando Moreno
para  fazer  a  apresentação  informativa  do  CCUEC.  O Sr.  Fernando  falou  sobre  as
atividades  do  Centro  de  Computação  da  Unicamp  com foco  na  Governança  em  TIC,
lembrando a contratação do CPqD em 2014, para auxiliar na organização dos processos de
TI. Através de um diagrama, explanou sobre as atividades das diversas áreas do CCUEC,
apontando  o  nível  de  criticidade  dos  serviços  de  cada  uma.  Falou  também sobre  o
processo  de  gerenciamento  de  incidentes,  de  projetos  e  as  ações  em  andamento  e
programadas,  que  vão  ao  encontro  do  Planes.  Houve  destaque  para  a  renovação  de
contrato  do  sistema  de  comunicação  telefônica  com  tecnologia  VOIP.  Ao  fim  da
apresentação e após  algumas colocações  dos  presentes,  o  Prof.  Sandro justificou as
ausências e apresentou o membro eleito do ConTIC, Sr. Fabiano Mucillo, representante
titular dos profissionais de TIC. O Sr. Fabiano se apresentou, fez agradecimentos e trouxe
suas impressões e da comunidade de profissionais de TIC que chegaram até ele. Falou
sobre a forma como é feita a comunicação dos assuntos de TIC, a busca de soluções e as
carências  percebidas.  Se  colocou  a  disposição  como  porta-voz  dessa  comunidade  e
apresentou sugestões. O  Prof. Sandro mencionou que estão com foco na melhoria dos
canais de comunicação, que existem ações que podem ser implantadas e que sugestões
são sempre bem-vindas. Na sequência, passou para a ata da reunião de 26 de outubro de
2018. Não havendo manifestações, foi colocada em votação e aprovada com 1 abstenção.
Passando para a ORDEM DO DIA, o  Prof. Sandro  apresentou e explicou o item 4.1, que
tratava do Relatório Científico da FAPESP, processo 2016/23847-7. Após esclarecimentos
sobre o uso dos recursos, áreas técnicas e administrativas envolvidas no planejamento,
gerenciamento  e  prestação  de  contas,  foi  colocado  em  votação  e  aprovado  por
unanimidade.  Dando  seguimento,  o  Prof.  Sandro apresentou  o  calendário  de
apresentações a serem realizadas nas reuniões do ConTIC de 2019, que contava no item
4.2 da Ordem do Dia. Não havendo manifestações, o item foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade.  Entrando no  EXPEDIENTE,  o Prof.  Sandro passou para  os
INFORMES. Não houve informes de inscritos, dos Sistemas Administrativos, de Informação
em Pesquisas, de Arquivos e Bibliotecas e Gestão de Recursos Humanos. Nos informes da
Área de Saúde a  Sra. Cleusa falou que foi realizada uma reunião de apresentação do
sistema AGHUse para as demais unidades de assistência e disponibilizado o ambiente de
homologação para começarem a usá-lo. Nos informes dos Sistema de Gestão Acadêmica o
Sr. Adauto disse que estão trabalhando na liberação do catálogo digital, de modo que o
processo do catálogo 2020 seja totalmente eletrônico. Os informes da CITIC e CCUEC
foram cobertos pela apresentação inicial, não havendo novos itens a serem colocados. O
Prof.  Sandro levantou  a  possibilidade  de  não  acontecer  a  reunião  programada  para
dezembro, justificando com a falta de assuntos para pauta.  Não tendo mais a tratar, a
reunião foi encerrada às 16h24.
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