
Ata da Reunião de 28 de junho de 2019 

ATA DA 129ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 28 de junho de 2019, com início às 14h05 na sala
do CONSU, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo; com a presença dos membros titulares,
Prof. Eduardo Galembeck, Prof. Ivan Luiz Marques Ricarte, Prof. José Augusto Chinellato,
Prof. José Antônio Roversi, Prof. Benilton de Sá Carvalho e Sra. Valéria dos Santos Gouveia
Martins; dos membros suplentes, Sr. Sérgio Alves dos Santos, Sr. Fernandy Ewerardy de
Souza  e  Sr.  Fábio  Mengue;  do  membro  consultivo  do  Conselho,  Sr.  Fernando  Moreno
Mendonça.  Compareceram como convidados:  Sr.  Éderson  Ribeiro,  da DGA; Pro.  Marco
Antônio, do GGTE e Sra. Daniela Simões, do SBU.  O  Prof. Sandro  deu início à reunião
convidando a Prof.  Marco Antônio para fazer a  apresentação informativa do GGTE. O
Prof.  Marco  falou sobre o  uso  do  Moodle nas  disciplinas  de graduação,  aplicação de
provas online, adoção da plataforma MOOC, produção de conteúdo em estúdio, incentivo
ao  ensino  híbrido,  facilitadores  em  ensino  a  distância  e  ações  futuras.  Ao  fim  da
apresentação não havendo colocações dos  presentes,  o  Prof.  Sandro convidou a Sra.
Valéria Martins para fazer a apresentação informativa do SBU. A Sra. Valéria explanou
sobre a organização do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, seu organograma, recursos
humanos, desenvolvimentos e migração para Nuvem. Apresentou a estrutura dos sistemas
e  serviços,  apontando  a  localização  de  armazenamento,  desenvolvimento,  integração
entre sistemas, preservação e metabuscador. Finalizou falando sobre os repositórios, a
integração e interoperabilidade dos sistemas DAC e SBU. Ao final da apresentação, não
havendo comentários dos presentes, o Prof. Sandro justificou as ausências e passou para
a ata da reunião de 31 de maio de 2019. Não havendo manifestação, foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade. Passando para a ORDEM DO DIA, o  Prof. Sandro,
explicou os itens 5.1 e 5.2 que tratavam, respectivamente, da homologação de Decisões
Ad Referendum de criação dos domínios  solidariedade.unicamp.br  e  dados.unicamp.br.
Não havendo manifestações, os itens foram colocados em bloco para votação e aprovados
por unanimidade. Entrando no EXPEDIENTE, o Prof. Sandro apresentou o item 6.1 que
tratava  da  minuta  de  Instrução  Normativa  ConTIC  sobre  as  políticas  para  gestão  de
serviços de correio eletrônico de ex-alunos e servidores aposentados. O Sr. Fernandy, da
DAC, apontou que os alunos  de pós-graduação  Lato Sensu não  foram mencionados na
minuta, o que dá o entendimento que teriam seus e-mails cancelados após a conclusão do
curso. O Prof. Sandro sugeriu que incluísse na minuta os alunos de pós-graduação Lato
Sensu de forma que abrangesse todos alunos. Foi discutido também sobre a situação dos
alunos especiais, chegando ao entendimento que não seriam incluídos no grupo de ex-
alunos e portanto não seria mantida sua conta de e-mail. O Sr. Fernandy perguntou se
além do e-mail seria mantido também os recursos que o G-Suite agrega à conta. O Prof.
Sandro respondeu que a  Instrução Normativa em questão  não  entraria  neste tipo  de
detalhe, mas que as permissões de acesso a outros sistemas corporativos teriam que ser
tratado  de  acordo  com  cada  perfil  de  usuário.  O  Prof.  Eduardo  Galembeck
complementou dizendo que na Extecamp qualquer curso com duração maior de 30 dias já
permite a abertura de e-mail  para aluno, sugerindo que incluísse no texto “curso de
extensão  acima  de  30  dias”.  O  Prof.  Sandro reforçou  a  importância  da  emissão  de
certificado pela Unicamp como garantia  do vínculo, sendo complementado pelo  Prof.
Galembeck com a informação que apenas os cursos de difusão não emitem certificado. O
Prof. Galembeck sugeriu substituir o texto “os mesmos praticados atualmente”, do artigo
3º, pela lista de domínios. O  Prof. Benilton perguntou como ficariam os pesquisadores
pós-doc, visto que não são registrados como aluno e não recebem certificado. O  Prof.
Sandro disse  que  verificaria  qual  seria  o  termo  mais  apropriado  para  incluí-los  na
Instrução Normativa. O  Sr. Sérgio sugeriu excluir a nomeação do CITIC no artigo 1º e
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colocá-lo no artigo 5º, visto que é mencionado apenas neste trecho da normativa. Sugeriu
também separar a última frase do artigo 4º, transformando-a em parágrafo único. Foi
reforçado  pelo  Prof.  Sandro que  apenas  os  domínios  que  pertencem  ao  G-Suite
continuarão ativos após conclusão dos estudos, no caso dos os alunos, e aposentadorias,
aos funcionários. Após discussões, o  Prof. Sandro passou para os INFORMES. Não houve
informes  de  inscritos,  dos  Sistemas  Administrativos,  da  Área  de  Saúde,  de  Gestão
Acadêmica e Gestão de Recursos Humanos. Nos informes dos Sistemas de Informação e
Pesquisa,  o  Prof.  Benilton falou  que  na  semana  seguinte  seria  iniciado  o  teste  de
validação do repositório de dados de pesquisa. Nos informes dos Sistemas de Arquivos e
Bibliotecas a  Sra. Valéria anunciou a existência de uma portaria que dispõem  sobre o
cadastro  dos  docentes  e  pesquisadores  da  Unicamp no  ORCID  (Open  Research  and
Contributors Identification).  Nos informes da CITIC e CCUEC o  Prof. Sandro divulgou a
terceira edição do Evolvo que acontecerá no dia 17 de julho e contará com a participação
de um profissional internacional da Google, falou sobre o 8º Cinfotec realizado nos dias
26 e 27 de junho de 2019. Informou sobre projeto “Implantação do AD Corporativo” que
propõem a criação de um AD Corporativo que sincronizará com a senha da Autenticação
Central, permitindo que todas as Unidades da UNICAMP possam se conectar nele e se
beneficiar dessa integração. Dando continuidade aos Informes da CITIC e CCUEC, o Prof.
Sandro  comentou  o  projeto  “Centralização  -  Ampliação  da  Rede  WiFi  -  PLANES  da
Universidade (DRSI)”, tendo como objetivo expandir a cobertura e uso das redes WiFi
institucionais  (eduroam,  Unicamp-Visitante,  Unicamp-Configuração  e  Unicamp-IoT)
disponibilizadas  nos  Campi  da  Unicamp  Campinas,  Piracicaba  e  Limeira.  Sobre  as
mudanças na telefonia, o  Prof. Sandro apresentou os dados quantitativos,  status e as
ações de implantação. O  Prof. Sandro falou sobre a elaboração do edital de telefonia
móvel e a pesquisa realizada junto às unidades com intuito de levantar o número de
linhas  necessárias,  em que foi  verificado redução de aproximadamente 40%. Sobre o
Projeto de Centralização de E-mail  Corporativo,  menciou as  quantidades de domínios
migrados  e  não  migrados.  No  informe  seguinte  comentou  sobre  as  tramitações  do
processo de impressão, sendo que no dia anterior foi encaminhado pela PG à DGA para
esclarecimentos. O Prof. Sandro passou para o último Informe da CITIC e CCUEC, falando
sobre a revogação da Resolução GR 52 de 2012 e a publicação da Instrução Normativa
ConTIC 01 de 2019, que estabelece as normas e procedimentos para o uso dos recursos de
tecnologia  da informação e comunicação na Unicamp.  Não havendo manifestações,  o
Prof. Sandro encerrou a reunião às 15h23.
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