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ATA DA 131ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 29 de novembro de 2019, com início às 14h11 na
sala do CONSU, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo; com a presença dos membros
titulares, Prof. Christian Esteve Rothenberg, Prof. Eduardo Galembeck, Prof. José Antônio
Roversi, Sra. Cleusa Milani, Sr. Adauto Bezerra Delgado Filho e Sr. Fabiano Mucillo; dos
membros suplentes, Sr. Milton Guilhem e Sr. Fernandy Ewerardy de Souza; do membro
consultivo do Conselho, Sr. Fernando Moreno Mendonça. Compareceram como convidados:
Sr. Thiago Chinelatto, do CCUEC; Sr. Ricardo Bueno, do CCUEC; Sr. Luis Roberto da Silva, do
CCUEC; Sra. Ana Maria de Seixas Pereira, do CENAPAD; e Prof. Paulo José da Silva e Silva,
do CENAPAD. O Prof. Sandro deu início à reunião convidando o Prof. Paulo José para fazer
a apresentação informativa do CENAPAD. A Prof. Paulo falou sobre a importância do HPC,
os serviços oferecidos pelo CENAPAD, sua infraestrutura e as máquinas hospedadas.
Apresentou dados e estatísticas por área de conhecimento e resultados/entregas de
projetos. Destacou a importância e necessidade da renovação da infraestrutura
computacional e apontando os desafios, adequações necessárias e os recursos e projetos
de melhoria. Ao fim da apresentação e após colocações dos presentes, o Prof. Sandro
passou a palavra ao Sr. Fernando Moreno para fazer a apresentação informativa do CCUEC.
O Sr. Fernando falou sobre o aumento da demanda da universidade para área de TI e como
o CCUEC está se articulando e organizando para atendê-las. Explicou sobre a atuação do
Escritório de Projetos do CCUEC apresentando seu modelo de atuação, processos de
trabalho e indicadores. Mostrou o controle de projetos e seus status, destacando 5
projetos relacionados ao Planes da Unicamp. Ao fim da apresentação e após colocações
dos presentes, o Prof. Sandro justificou as ausências e passou para as atas das reuniões:
ordinária de 30 de agosto de 2019 e extraordinárias de 06 de setembro de 2019 e 01 de
novembro de 2019. Não havendo manifestação, foram colocadas em bloco para votação e
aprovadas por unanimidade. Passando para a ORDEM DO DIA, o Prof. Sandro, explicou os
itens 7.1 e 7.2 que tratavam respectivamente, da homologação de Decisões Ad
Referendum de criação dos domínios redisap.unicamp.br e gccrc.unicamp.br. Não havendo
manifestações, os itens foram colocados em bloco para votação e aprovados por
unanimidade. Antes da sequência da Ordem do Dia, o Sr Fabiano observou que os ofícios
de pedido de criação de domínio ainda mencionam a Resolução GR 52 que foi revogada. O
Prof. Sandro disse que pensaria junto com a equipe numa forma de reforçar a
comunicação junto às unidades. Dando sequência, o Prof. Sandro apresentou o item 7.3
que tratava do Relatório Científico do processo FAPESP 2017/25018-0. Não havendo
manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O Prof.
Sandro apresentou os itens 7.4 e 7.5 que tratavam respectivamente, do calendário das
reuniões do ConTIC programadas para fevereiro à julho de 2020 e o calendário 2020 das
apresentações que ocorrem ao início de cada reunião. Não havendo manifestação, 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, da Área de Saúde, de Informação em Pesquisas, de Gestão Acadêmica, de
Arquivos e Bibliotecas e Gestão de Recursos Humanos. Sobre os informes da CITIC e CCUEC
o Prof. Sandro explicou que foram dados na apresentação do início da reunião, não
havendo assunto à acrescentar. O Sr. Fabiano agradeceu o envio da planilha detalhada de
uso do recurso FAPESP. A Sra. Cleusa mencionou a reunião sobre LGPD recentemente
ocorrida, que deu início aos trabalhos do Comitê Gestor. O Prof. Sandro falou sobre os
trabalhos planejados pela Unicamp em parceria com a Gartner, para tratar os assuntos
relacionados à LGPD e seus impactos nos processos de trabalho. Não havendo
manifestações, o Prof. Sandro encerrou a reunião às 15h27.

