
Ata da Reunião de 26 de junho de 2020 

ATA DA 133ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS,  realizada  em 26 de  junho de  2020,  com início  às  14h01  por
videoconferência, utilizando a plataforma Google Meet, sob a presidência do Prof. Sandro
Rigo; com a presença do vice-presidente Prof. Paulo Lício de Geus, dos membros titulares,
Prof. Christian Esteve Rothenberg, Prof. Edevar Luvizotto Júnior, Prof.Eduardo Galembeck,
Prof. José Antônio Roversi, Prof. Rogério Custódio, Sra. Cleusa Milani, Prof. Beniton de Sá
Carvalho, Sr. Gilmar Dias da Silva, Sr. Adauto Bezerra Delgado Filho e Sr. Fabiano Mucillo;
dos membros suplentes, Sr. Sérgio Alves dos Santos, Sr. Fernandy Ewerardy de Souza e Sr.
Fábio  Maurício  Mengue;  do  membro  consultivo  do  Conselho,  Sr.  Fernando  Moreno
Mendonça. Compareceram como convidados: Sr. Paulo Moraes e Sr. Luis Ribeiro, do CCUEC;
Sra. Marilda Jorge Pinheiro, Sr. Ederson Frasnelli Ribeiro e Sra. Vandalis Giasante, da DGA;
Prof. Marco Antonio Garcia de Carvalho e Prof. Bruno Masiero, do GGTE. O Prof. Sandro
deu  início  à  reunião  convidando  o  Prof.  Marco  Antônio   para  fazer  a  apresentação
informativa do GGTE. O Prof. Marco iniciou falando sobre os desafios ocorridos no começo
do ano devido à violação em sistemas computacionais da Unicamp e os impactos causados
nos  serviços  do  GGTE.  Apresentou  o  projeto  de  migração  do  Moodle,  vinculando  a
participação do CCUEC e DAC. Mencionou a importância das definições e responsabilidades
do CCUEC e GGTE sobre o ambiente computacional do AVA Moodle. Afirmou que o resultado
foi positivo, pois o serviço ficou em uma plataforma melhor, mais estável, escalável, com
grau  de  segurança  superior  e  com  autenticação  centralizada.  Dando  seguimento,
mencionou que a suspensão  das  atividades  presenciais  ocorrida desde março devido  a
pandemia,  fortaleceu  o  trabalho  conjunto  entre  o  GGTE e  o  EA2,  e  que  no  primeiro
momento voltaram a atenção para ações emergenciais, produção de tutoriais, conteúdo,
organização de webinars, regulamentação, etc. Pontuou os trabalhos e projetos em que o
GGTE  está  envolvido.  Finalizou  a  apresentação  demonstrando  o  crescimento  em
quantidade e complexidade do mapa conceitual da unidade no decorrer de dois anos. Após
colocações dos presentes, o  Prof. Sandro passou a palavra ao Sr. Ederson para fazer a
apresentação  informativa  da  DGA.  O  Sr.  Ederson  explanou  sobre  as  expectativas  e
realidade da execução das priorizações planejadas para o primeiro semestre deste ano.
Trouxe o cenário de trabalho da DGA em tempos de pandemia e as adequações das equipes
e dos processos para execução das atividades. Finalizou a apresentação falando sobre a
visão do cenário futuro em relação ao retorno presencial, infraestrutura e sistemas. Após
colocações dos presentes, o  Prof. Sandro justificou as ausências e passou para a ata da
reunião ordinária de 24 de abril de 2020. Não havendo manifestações, a ata foi colocada
em votação e aprovada com 2 abstenções manifestadas pelo chat. Passando para a ORDEM
DO DIA,  o  Prof.  Sandro,  explicou  o item 5.1,  que  tratava  do calendário  das  reuniões
ordinárias  do  ConTIC  de agosto a  dezembro  de 2020.  Não havendo manifestações,  foi
colocado em votação no  chat e aprovado por unanimidade. Passou para o item 5.2, que
tratava  da  homologação  da  Decisão  Ad  Referendum  de  criação  do  domínio
ajude.unicamp.br. Não havendo manifestações, o item foi colocado em votação no chat e
aprovado por  unanimidade.  Na sequência,  o  Prof.  Sandro apresentou o item 5.3 que 
solicitava  autorização  para  hospedagem  externa  do  domínio  editora.unicamp.br.  Não
havendo  manifestações,  o  item  foi  colocado  em  votação  no  chat e  aprovado  por
unanimidade. Entrando no EXPEDIENTE, o  Prof. Sandro falou sobre a eleição do ConTIC
para membros representantes da comunidade de profissionais de TIC, da possibilidade de
recondução  dos  atuais  membros  e  das  próximas  providências.  A  Sra.  Cleusa se
disponibilizou para participar da comissão eleitoral desta eleição. O Prof. Sandro passou a
palavra para o Sr. Fábio Mengue, que trouxe a discussão ocorrida em uma lista de e-mails
de profissionais de TIC da Unicamp, que de início falava da dificuldade de acesso remoto a
produtos  instalados  em desktops  de  laboratórios,  mas  se  desdobrou  para  questões  de
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infraestrutura,  de  recursos  financeiros  e  ações  por  parte  da  equipe  de  TI.  Apontou  a
importância das atividades de TI, principalmente no atual cenário e as dificuldades para se
realizar até os mais fundamentais serviços. O Sr. Paulo Moraes relembrou da tentativa no
início do projeto Nuvem Unicamp, de implantação de uma solução para atender desktops
virtuais, que foi inviabilizado devido a cortes no orçamento da FINEP. Comentou sobre as
necessidades que surgiram com a pandemia e deu apoio ao esforço em buscar soluções
uniformizadas que atenda a Unicamp como um todo e a importância do apoio do ConTIC.
Após colocações técnicas de alguns presentes a apontamento da necessidade de políticas
sobre o tema, o  Prof. Sandro considerou a possibilidade de criar um Grupo de Trabalho
para  estudar  as  soluções  de  VDI,  a  demanda  da  universidade,  avaliar  as  questões  de
viabilidade técnica e de infraestrutura, além de levantar os custos financeiros e as origens
desses  recursos,  de  forma  que  posteriormente  vincule  este  trabalho  ao  do  Grupo  de
Trabalho  de  Sustentabilidade  da  Nuvem.  Falou  que  no  prazo  de  uma  semana  os
interessados em participar do GT poderiam se manifestar por e-mail e, enquanto isso veria
com a equipe do CCUEC as pessoas que seriam envolvidas. Esgotado o assunto, 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 dos Sistemas da Área de Saúde o Sr. Fábio falou sobre os
benefícios trazidos pela instalação das antenas de wifi na área do HC e agradeceu o CCUEC
e CITIC pela participação e ajuda nesta ação. Agradeceu a CGU pela atenção dada no
processo  de  implantação  do  sistema  AGHUse e  falou  sobre  a  doação  de  tablets,  que
possibilitou  aos  pacientes  da  psiquiatria  internados,  conversarem  com  a  família.  Nos
informes dos Sistemas de Gestão Acadêmica, o Sr. Fernandy informou que a migraram 60%
do  banco  de  dados  para  Postgre,  com  estimativa  de  conclusão  em  janeiro  de  2021.
Agradeceu o Sr. Denis Clayton e o CCUEC pela atuação no projeto alumni. Nos informes da
CITIC e CCUEC, o Prof. Sandro deu os  status do andamento do edital de contratação de
telefonia móvel, da migração de telefonia e da centralização do e-mail corporativo. Falou
também sobre as negociações com a empresa que fornecerá os equipamentos da Nuvem
Unicamp,  sobre  o  projeto  de  ampliação  da  solução  de  backup  corporativa  e  sobre  a
implantação  da  impressão  corporativa,  sendo  complementado  pelo  Sr.  Paulo  Moraes.
Finalizou seus informes falando sobre as fases do projeto de ampliação da rede wifi, sendo
complementado pelo Sr. Luis. Na sequência o Prof. Paulo Lício deu os status dos sistemas
da DGA e do HC (AGHUse). Falou sobre o acompanhamento da migração dos sistemas da
DAC, do andamento do projeto de software de reuniões desenvolvido em conjunto com a
unidades e sobre o sistema SIGAD. O  Sr. Fabiano questionou se as informações sobre o
andamento dos projetos estavam disponibilizados em algum local  e sobre o ofício CGU
28/2020,  sobre  o  desenvolvimento  de  alguns  sistemas.  Após  esclarecimentos,  ficou
acordado que a CGU seria consultada para disponibilizarem as informações. Encerrados os
informes da CITIC e CCUEC, não havendo novas manifestações, o Prof. Sandro encerrou a
reunião às 16h35.
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