
Ata da Reunião de 28 de agosto de 2020 

ATA DA 134ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS,  realizada em 28 de agosto de 2020,  com início  às  14h00 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.Eduardo Galembeck, Prof. José Augusto Chinellato,
Prof. José Antônio Roversi, Prof. Rogério Custódio, Sra. Cleusa Milani, Prof. Beniton de Sá
Carvalho, Sr. Adauto Bezerra Delgado Filho e Sr. Fabiano Mucillo; dos membros suplentes,
Sr. Milton Guilhen,  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, Sr. Luis Ribeiro, Sr. Eduardo Trettel, Sr.
Newton Amusquivar e Sr. Thiago Chinelatto, do CCUEC; Sra. Silviane Duarte Rodrigues da
CGU; Sr. Marcelo Furioso e Sr. Eliel Gonçalves, da DAC e Sr. Oscar Eliel do SBU. O  Prof.
Sandro deu início à reunião convidando o Sr. Eliel para fazer a apresentação informativa
da DAC. O Sr. Eliel iniciou falando sobre o processo de modernização desde a criação da
DAC. Apresentou os projetos com destaque para os executados em 2019 e 2020, apontando
os  processos,  benefícios  e  desafios.  Finalizou  apontando  as  necessidades  para
sustentabilidade dos serviços. Após colocações dos presentes, o Prof. Sandro justificou as
ausências e fez a inversão da pauta, iniciando pelo EXPEDIENTE. Passou a palavra para o
Sr. Fabiano que falou sobre a nova data de início da aplicação das multas da LGPD e a
preocupação  das  equipes  de  TIC  com  relação  ao  tempo  de  fazer  as  adequações
necessárias. Solicitou uma orientação quanto as ações necessárias no momento e o status
do trabalho da CGU acerca do assunto. A Sra. Silviane relatou as ações do Comitê Gestor
de Proteção de Dados e falou que a política de privacidade passou por análise da PG, que
orientou fazer algumas alterações. Anunciou que a documentação técnica está em fase de
conclusão  para  os  trâmites  necessários  no  âmbito  da  Unicamp,  que  possibilitará  a
publicação da deliberação,  da política de privacidade e das instruções normativas que
nortearão o assunto. O Prof. Paulo Lício destacou a identificação de fluxo de dados como
uma das ações mais importantes. Lembrou que apesar das multas poderem ser aplicada a
partir do agosto de 2021, o julgamento  dependerá da interpretação do juiz. Opinou que o
importante  não  será  a  finalização  da  aderência  política,  será  demonstrar  que  as
providências estão sendo tomadas e ações implantadas. Afirmou para o Sr. Fabiano que os
comunicados oficiais serão enviados nos momentos adequados. Ao final deste assunto, a
palavra foi passada para o Sr. Adauto, que registrou sua satisfação com a equipe de TI da
DAC e agradeceu o apoio do CCUEC e da CGU. Falou sobre a experiência de trabalho
remoto da DAC e das informações acerca deste assunto levantada através de questionário
aplicado a toda equipe. Fez um recorte sobre os resultados pertinentes a equipe de TI,
dizendo que os indicadores apontaram que o trabalho foi bem-sucedido, com ganho de
desempenho  e  bem-estar  da  maioria.  Apontou  ainda  o  desejo  da  possibilidade  do
teletrabalho  ser  legalmente  amparado  pela  Unicamp  após  a  retomada  das  atividades
presenciais. O Sr. Fabiano fez algumas colocações sobre as dificuldades na retomada. Após
discussões acerca do assunto e colocações sobre as informações passadas pelos GTs, foram
levantadas questões de ordem legais e estatutárias que outras esferas da Unicamp são
responsáveis.  O  Prof.  Paulo Lício  disse que apontaria  esse assunto junto à PRDU para
evitar  conflitos  e  ações paralelas.  Esgotado o assunto,  o  Prof.  Sandro passou  para os
INFORMES. Não houve informes de inscritos, dos Sistemas Administrativos, de Informação
em Pesquisas, dos Sistemas de Gestão Acadêmica, de Arquivos e Bibliotecas e Gestão de
Recursos Humanos. Nos informes dos Sistemas da Área de Saúde a Sra. Cleusa falou sobre
o  grupo  de  alunos  que  está  desenvolvendo  um projeto  de  teleatendimento,  usando  o
Rainbow, com previsão de expansão de seu uso para outras especialidades na área de
saúde, o que demandará mais uso deste recurso. Falou também que alguns problemas
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técnicos do Rainbow foram detectados pelos alunos que estão fazendo o teleatendimento.
O Sr. Luis Ribeiro, do CCUEC comentou que desde o dia 19 de agosto implantaram uma
mudança na tecnologia de conexão da Embratel com a Unicamp, que proporcionou melhor
agilidade no uso do serviço. O  Prof. Paulo Lício comentou sobre a baixa qualidade nos
serviços  de  centrais  telefônicas  e  falou  sobre  a  nova  contratação  do  Google  Suite
Enterprise for Education para que se possa continuar usufruindo dos benefícios oferecidos
gratuitamente pela Google no período da pandemia, o que gerará custos para Unicamp.
Falou também sobre o aplicativo desenvolvido gratuitamente pela Totus, com intuito de
monitorar  as  pessoas  da  comunidade  Unicamp  que  retornarão  gradativamente  às
atividades presenciais. Informou que este aplicativo servirá de ferramenta para o CECOM e
o Comitê de Crise acompanharem o cenário da retomada no que diz respeito a saúde e
segurança das pessoas e também auxiliar na tomada de medidas necessárias. Acrescentou
que o serviço roda em instâncias da Amazon, o que gerará despesa para Unicamp. Nos
informes da CITIC  e CCUEC, o  Prof.  Sandro acrescentou algumas  informações  sobre  a
necessidade de  upgrade do  G-Suite, sendo complementado pelo Prof. Paulo Lício. Dando
continuidade, o Prof. Sandro passou o status do andamento do edital de contratação de
telefonia móvel, da migração de telefonia e da centralização do e-mail corporativo. Falou
também  sobre  a  entrega  dos  equipamento  para  expansão  da  Nuvem  Unicamp,  da
articulação  para  sua  instalação  e  dos  valores  dos  equipamentos.  O  Sr.  Paulo  Moraes
complementou apontando os valores da negociação que  proporcionou a economia de U$
225.000,00, sendo pago o valor de U$ 540.000,00. O  Prof. Sandro deu continuidade aos
informes falando sobre o incidente ocorrido em 07 de agosto com os Switches  VDX da
Infraestrutura da Nuvem Unicamp e sobre os serviços afetados, sendo complementado pelo
Sr. Paulo Moraes. O  Prof. Sandro deu o  status do projeto de ampliação da rede wifi,
mencionou a aprovação pelo CONSU da Política de Segurança da Informação da Unicamp e
o  restabelecimento  do  Comitê  Gestor  da  Redecomep Campinas.  Passou  para  a  ata  da
reunião ordinária de 26 de junho de 2020 que, não havendo manifestações, foi colocada
em votação no chat e aprovada por unanimidade. Passando para a ORDEM DO DIA, o Prof.
Sandro,  explicou  os  itens  5.1  e  5.2,  que tratavam das  homologações  das  Decisões  Ad
Referendum de  criação  dos  domínios  dedh.unicamp.br  e memoriascovid19.unicamp.br,
respectivamente. Não havendo manifestações, os itens foram colocados em bloco para
votação no chat e aprovados por unanimidade. Na sequência, o Prof. Sandro apresentou o
item 5.3 que tratava do Plano de Aplicação da Reserva Técnica à Rede ANSP da FAPESP –
2020,  e  apresentou  uma  planilha  detalhada  com  o  planejamento  de  uso  do  recurso
financeiro. O Sr. Fabiano agradeceu o envio antecipado desta planilha e sugeriu que para
o próximo ano a fase de planejamento fosse aberta aos administradores de rede para
conhecimento,  sugestões  e  alinhamento.  O  item  foi  colocado  em  votação  no  chat e
aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o Prof. Sandro apresentou em conjunto
os  itens  5.4,  5.5  e  5.6  que  tratavam de  assuntos  pertinentes  à  eleição  de  membros
representantes  da  comunidade  de  profissionais  de  TIC  junto  ao  ConTIC,  sendo
respectivamente  sobre  a  composição  da  comissão  eleitoral,  calendário  e  minuta  da
Instrução Normativa. Agradeceu a participação dos membros que aceitaram fazer parte da
comissão eleitoral e passou a palavra para a  Sr. Cleusa, indicada como presidente desta
comissão,  que apontou e justificou algumas alterações de data no processo eleitoral. Não
havendo manifestações, os três itens foram colocados em bloco para votação no  chat,
considerando as mudanças apontadas, e aprovados por unanimidade. Passando para o item
5.7 que tratava do Edital da Eleição, foi colocado para votação no  chat e aprovado por
unanimidade. Dando continuidade, o  Prof. Sandro apresentou e explicou o item 5.8 que
tratava sobre as regras de permissão de acesso aos Serviços Corporativos de Tecnologia da
Informação e Comunicação. Após discussões houve o acordo que votariam a normativa com
uma adequação no artigo 8º e no título, para que fosse possível  atender e permitir  a
continuidade de um projeto da Reitoria, mas que o documento voltaria remodelado na
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próxima reunião, num formato que atendesse os sistemas e serviços providos pela Unicamp
como um todo. O item foi colocado para votação no chat e aprovado por unanimidade. Foi
passada  a  palavra  para  o  Prof.  Paulo  Lício que  mencionou  uma  avaliação  para  a
contratação da empresa DocuSign para serviço de assinatura digital, contextualizando a
demanda da Unicamp. O Prof. Christian perguntou como se dá o fluxo de informação do
ConTIC para as equipes de TIC das unidades. O  Sr. Fabiano explanou suas estratégias e
canais de comunicação, com foco principalmente no usos das listas de e-mail. O  Prof.
Paulo Lício complementou e sugeriu dar acesso ao Sr. Fabiano e Fábio para envio de e-mail
através da lista uni-ti-l.   Encerrados os informes da CITIC e CCUEC,  não havendo novas
manifestações, o Prof. Sandro encerrou a reunião às 17h04. 
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