
Ata da Reunião de 06 de novembro de 2020 

ATA DA 135ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 06 de novembro 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 Augusto Chinellato, Prof. José Antônio Roversi, Sra. Cleusa
Milani,  Prof.  Benilton  de  Sá  Carvalho,  Sr.  Adauto  Bezerra  Delgado  Filho  e  Sr.  Fabiano
Mucillo; dos  membros  suplentes,  Sr.  Milton  Guilhen,  Sr.  Sérgio  Alves  dos  Santos  e  Sr.
Fernandy Ewerardy de Souza. Compareceram como convidados: Prof. Francisco de Assis
Magalhães Gomes Neto, da PRDU; Sr. Marco Pacheco, da CGU; Sr. Fábio Maurício Mengue,
Sr. Edson Luiz Kitaka, Sr. Marcelo Alexandre de Oliveira, Sr. Lionis de Souza Watanabe e Sr.
Daniel  Cardoso  da  Conceição,  do  HC;  Sr.  Paulo  Moraes,  Sr.  Luis  Ribeiro,  Sr.  Newton
Amusquivar  e  Sr.  Thiago  Chinelatto,  do  CCUEC.  O  Prof.  Sandro  deu  início  à  reunião
convidando o Prof.  Francisco para fazer a apresentação  informativa da PRDU.  O  Prof.
Francisco iniciou falando sobre as ações da PRDU que demandam recursos de TI com foco
em algumas atividades.  Apontou  as  dificuldades  enfrentadas atualmente  no âmbito de
infraestrutura, recursos e padrões na área de TI. Falou sobre as necessidades que precisam
ser atendidas pelos sistemas de gestão e suas lacunas nas ações pertinentes ao quadro
PAEPE,  quadro  de  docentes  e  de  pesquisadores,  contratos,  área  da  saúde,  obras  e
projetos. Finalizou sua apresentação falando sobre os rankings que a Unicamp faz parte e
a dificuldade de centralização dessas informações. Após colocações dos presentes, o Prof.
Sandro passou a palavra ao Sr. Edson Kitaka para fazer a apresentação informativa da Área
da Saúde. O Sr. Kitaka falou sobre a missão da área de TI do HC, apresentou as estatísticas
da  atual  produção,  falou  sobre  os  projetos  concluídos  em  2020  e  em  andamento,
demonstrou dados financeiros  de despesas diretas de TIC,  detalhou os investimentos e
falou sobre as estratégias e conquistas do Acelera - AGHUse. Finalizou sua apresentação
com colocações  sobre  os  desafios  e  demandas  de  infraestrutura.  Após  colocações  dos
presentes, o Prof. Sandro justificou as ausências e passou para a ata da reunião ordinária
de 28 de agosto de 2020. Não havendo manifestações, a ata foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade pelo  chat. Passando para a ORDEM DO DIA, o  Prof. Sandro,
explicou o item 5.1 que tratava da homologação das Decisões Ad Referendum de criação
do domínio redu.unicamp.br. Não havendo manifestações, o item foi colocado em votação
no chat e aprovado com uma abstenção. Na sequência, o Prof. Sandro apresentou o item
5.2 que tratava da homologação do resultado da eleição de representação da comunidade
de  profissionais  de  TIC  junto  ao  ConTIC,  através  da  ata  circunstanciada  do  processo
eleitoral. Não havendo manifestações, o item foi colocado em votação no chat e aprovado
por unanimidade. Dando continuidade, o Prof. Sandro apresentou o item 5.3 e explicou o
conteúdo e melhorias feitas na minuta da Instrução Normativa que dispõe sobre as regras
de  permissão  de  acesso  aos  Serviços  Corporativos  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação  da  Unicamp.  Apresentou  o  item  5.4  que  tratava  de  uma  proposta  de
alteração da Instrução Normativa ConTIC IN-07/2019, que dispõe sobre as políticas para
gestão de serviços de correio eletrônico de ex-alunos, ex-pesquisadores de Pós-Doutorado
e servidores aposentados, como reflexo da Minuta apresentada no item 5.3. Não havendo
manifestações, os itens 5.3 e 5.4 foram colocados em bloco para votação e aprovados por
unanimidade pelo  chat. Entrando no EXPEDIENTE, o Prof. Sandro agradeceu o Sr. Fábio
Mengue pelas contribuições em seu mandato e deu as boas vindas ao Sr. Ronie como novo
membro suplente representante da comunidade de profissionais de TIC. O Sr. Fabiano fez
os agradecimentos pela participação da comunidade na eleição, ao Sr. Fábio e deu as boas
vindas ao Sr. Ronie.  O  Prof. Sandro passou para os INFORMES. Não houve informes de
inscritos, dos Sistemas Administrativos, da Área de Saúde, de Informação em Pesquisas, de
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Gestão  Acadêmica,  de  Arquivos  e  Bibliotecas  e  de  Gestão  de  Recursos  Humanos.  Nos
informes da  CITIC e CCUEC, o  Prof.  Sandro deu o  status do andamento do edital  de
contratação de telefonia móvel e da centralização do e-mail corporativo. Informou que os
equipamentos da Nuvem foram instalados no Datacenter do CCUEC e Prédio da Telefonia
(TC09), entretanto identificou-se a necessidade de mitigar possíveis problemas separando
a estrutura em dois novos clusters com replicação de dados. Deu o status da ampliação do
wi-fi,  com 85% concluído e informou as próximas ações estruturais programadas. Falou
sobre o Comitê Gestor  da Redecomep Campinas e o  andamento das providências para
formalização do consórcio. Informou que foi publicada a Política de Privacidade de Dados e
criação do Comitê Gestor da Privacidade e Proteção de Dados. Falou sobre o andamento da
contratação do G Suite Enterprise for Education. Por fim informou que a DGA assinou o
contrato de renovação da solução de Antivírus Kaspersky por mais dois anos. Encerrados os
informes da CITIC e CCUEC, não havendo novas manifestações, o Prof. Sandro encerrou a
reunião às 16h57. 
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