
Ata da Reunião de 30 de agosto de 2019 

ATA DA 130ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E  COMUNICAÇÃO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 30 de agosto de 2019, com início às
14h03 na sala  do CONSU, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo; com a presença dos
membros titulares, Prof. Christian Esteve Rothenberg, Prof. Edevar Luvizotto Júnior, Prof.
José  Augusto  Chinellato,  Prof.  José Antônio  Roversi,  Sra.  Cleusa  Milani  e  Sr.  Fabiano
Mucillo; dos membros suplentes, Prof.  Paulo Lício de Geus, Sr.  Fernandy Ewerardy de
Souza  e  Sr.  Fábio  Mengue;  do  membro  consultivo  do  Conselho,  Sr.  Fernando  Moreno
Mendonça. Compareceram como convidados: da DAC, o Sr. Eliel Gonçalves e Sr. Marcelo
Assis  Furioso;  do  CCUEC,  o  Sr.  Paulo  Sérgio  de  Moraes,  Sr.  Edmilson  Chiavegatto,  Sr.
Alexandre Berto Nogueira, Sr. Thiago Chinelatto, Sr. Ivan Miguel da Silva e Sra. Daniela
Regina Barbetti. O Prof. Sandro deu início à reunião convidando o Sr. Marcelo para fazer
a apresentação informativa da DAC. O Sr. Marcelo  falou sobre os projetos, apontando
seus status e ganhos. Apresentou informações sobre o cenário futuro e as priorizações. Ao
fim da  apresentação  após  colocações  dos  presentes,  o  Prof.  Sandro convidou  a  Sra.
Daniela para fazer a apresentação sobre o consórcio Redecomep Campinas. A Sra. Daniela
mostrou o diagrama da rede de dados, explicou o que é a Redecomep e seus objetivos e
fez apontamentos do histórico administrativo, jurídico e técnico desta rede. Enfatizou as
necessidades e preocupações atuais e apresentou a proposta de Acordo de Cooperação
Científica e Tecnológica entre RNP, Unicamp e Funcamp. Após colocações dos presentes e
novos esclarecimentos, o Prof. Sandro entrou na ORDEM DO DIA, colocou em votação o
primeiro  item que tratava do mesmo assunto apresentado pela  Sra.  Daniela,  que  foi
aprovado por unanimidade. O  Prof. Sandro apresentou em bloco o segundo e terceiro
item da Ordem do Dia, que tratavam respectivamente da homologação de decisões Ad
referendum  de  criação  dos  domínios  bora.unicamp.br  e  plasma.unicamp.br,  que
colocados em bloco para votação foram aprovados por unanimidade. Passando para o
quarto item da Ordem do Dia, o Prof. Sandro apresentou a proposta de Plano Anual de
Aplicação da Reserva Técnica à  Rede ANSP da FAPESP,  que após considerações  do  Sr.
Fabiano e  Sr. Alexandre Berto, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
Passando para o quinto item da Ordem do Dia, o  Prof. Sandro apresentou a minuta de
Instrução Normativa que dispunha sobre as políticas par gestão de serviços de correio
eletrônico de ex-alunos,  servidores aposentados e ex-pesquisadores de pós-doutorado.
Apontou as adequações sugeridas na reunião passada e a inclusão de novos ajustes, que
foram esclarecidos. O Sr. Fabiano fez a sugestão de incluir no artigo 4º um parágrafo que
apontasse a  CITIC como órgão  responsável  pelo  monitoramento,  que  foi  aceita  pelos
presentes.  O  item  colocado  em  votação,  considerando  os  ajustes,  foi  aprovado  por
unanimidade.  O  Sr.  Fabiano reforçou  a  importância  dos  encaminhamentos  desta
normativa  para  as  unidades/órgãos  que  direta  ou  indiretamente  precisam  tomar
providências para as adequações. O Prof. Sandro apresentou o item 5.6 da Ordem do dia
que  tratava  da  minuta  de  Instrução  Normativa  que  estabelece  as  regras,  critérios  e
procedimentos para uso do Serviço da Nuvem Computacional. Recordou que o conteúdo
informativo já havia passado pelo ConTIC em 2017 e estava tramitando na Procuradoria
Geral para que fosse deliberado pela CAD. Não havendo mais esta necessidade o texto foi
revisado, atualizado e sua escrita feita segundo os padrões de atos normativos para que
se  consolidasse  como Instrução  Normativa  do  ConTIC.  Apontou  sugestões  e  correções
enviadas pelo Sr. Newton do CCUEC, aceitas pelos presentes. O Sr. Fabiano identificou um
erro de digitação no Artigo 16 e a falta de conteúdo no final do capítulo IV, também
questionou  sobre  a  possibilidade  e  formas  de  se  fazer  backup  com  a  intenção  de
recuperação em caso de desastres da nuvem. O Sr. Thiago e Sr. Paulo Moraes do CCUEC
explicaram que a responsabilidade de backup é da estrutura de VM do  usuário.  Após
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colocações dos presentes, o  Prof. Sandro colocou o item em votação considerando as
alterações  aceitas, sendo aprovado por unanimidade. Passando para o último item da
Ordem do Dia, o Prof. Sandro explicou sobre o processo de progressão da carreira PAEPE
e a escolha do ConTIC como Instância Equivalente para fazer as deliberações necessárias.
Apresentou  a  proposta  de  composição  da  Comissão  de  Avaliação  deste  processo  de
progressão,  que  colocada  em  votação  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na  sequência
colocou a ata da reunião de 28 de junho em votação, que foi aprovada por unanimidade.
O  Prof. Sandro passou a palavra ao  Prof. Paulo Lício que anunciou a necessidade de
realizar  uma  reunião  extraordinária  na  semana  seguinte  para  apresentar  os  assuntos
LGPD,  Data  Lake  e  análise  de  alternativas  de  substituição  dos  sistemas  da  DGA.  Em
seguida o Prof. Sandro com a aceitação dos presentes, não realizou os Informes devido
ao horário e entrou no EXPEDIENTE. Apresentou o item 6.2 que tratava das regras de
permissão  de  acesso  aos  serviços  corporativos,  apresentando  as  necessidades  de
atualizações  e  a  formatação  para  texto  normativo.  O  Prof.  Paulo  Lício apontou  a
necessidade de uma forma de identificação para usuários estrangeiros que não possuem
passaporte. A Sra. Cleusa falou da ausência da categoria “residente multiprofissional”,
necessitando ser incluído. Passando para o item 6.3, o Prof. Sandro apresentou a Portaria
da CITIC que dispõe sobre o meio de comunicação para solicitações e procedimento na
área  de  TIC.  O  Prof.  Paulo reforçou  a  existência  de  formulários  eletrônicos  para
solicitações de serviço, no portal do CCUEC. Não havendo manifestações, o Prof. Sandro
encerrou a reunião às 16h33.
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