
Ata da Reunião Ordinária do ConTIC de 26 de fevereiro de 2021

ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 26 de
fevereiro de 2021, com início às 14h05 por videoconferência, utilizando a plataforma Google
Meet, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo; com a presença dos membros titulares, Prof.
Christian Esteve Rothenberg, Prof. Eduardo Galembeck, Prof. José Antonio Roversi, Prof.
Rogério  Custódio,  Sra.  Cleusa  Milani,  Sr.  Adauto  Bezerra  Delgado  Filho  e  Sr.  Fabiano
Mucillo; dos membros suplentes, Sr.  Milton Guilhen e Sr. Fernandy Ewerardy de Souza.
Compareceram como convidados: Profa. Milena Pavan Serafim, da CGU e Sra. Daniela
Simões, do SBU. O  Prof. Sandro  deu início à reunião convidando o Profa. Milena para
fazer a apresentação informativa da CGU. A Profa Milena fez uma síntese da revisão do
Planejamento  Estratégico  da  UNICAMP.  Falou  sobre  as  etapas  e  entregas  do  ciclo  da
Gestão  Estratégica,  enfatizando  que  o  momento  era  de  levantamento  e  refino  dos
indicadores, previamente passados no CONSU, para definição de metas para os projetos
estratégicos que serão executados pela  próxima gestão.  Na sequência,  a  Profa Milena
falou sobre a importância de conectar a UNICAMP em contextos nacionais e internacionais
para  definição  de  sua  missão,  visão,  princípios  e  valores.  Encerrou  sua  apresentação
falando que o levantamento de informações, solicitado ao CCUEC para preenchimento dos
indicadores,  poderiam  ser  discutidos  pelo  ConTIC,  sugerindo  melhorias  e  outras
nomenclaturas, desde que demonstrassem o panorama apontado pelo CONSU. O  Prof.
Sandro apresentou o ofício da CGU enviado ao CCUEC que solicita a informação de dados
dos últimos 5 anos de acordo com 4 indicadores estratégicos apontados. Explicou sobre a
complexidade  de  levantar  as  informações,  principalmente  sobre  os  sistemas  de  outras
unidades/órgãos, e a forma genérica que os indicadores foram escritos, gerando dúvidas e
necessidade de padronização das métricas. Falou que conversou com a equipe interna do
CCUEC e da CGU para melhor detalhamento dos 4 indicadores. Apresentou o documento
elaborado e as propostas de descrição mais detalhada dos indicadores para que o ConTIC
opinasse e desse sugestões para alinhamento. A  Sra.  Cleusa Milani perguntou sobre a
finalidade desses indicadores e apontou a necessidade de levantar também as informações
sobre  os  pequenos  sistemas  que  são  utilizados  em diversas  unidades  com  o  mesmo
propósito.  A  Prof.  Milena respondeu  que  precisam  dos  indicadores  para  saber  o  que
ocorreu no período da gestão  e  terem uma visão geral  e  clara  da resposta  para  cada
indicador. Exemplificou, usando o indicador modernização, dizendo que o CONSU deliberou
ser essa a forma como se expressa na escrita, mas que a definição do que é  modernização
quem dará é o ConTIC. Explicou que esse levantamento, a princípio precisa ser aplicado
aos grandes sistemas, conforme pactuado no CONSU, e futuramente aos menores, com
iniciativas locais, apropriando-se dos indicadores e métricas estabelecidos no CONSU e
aprimorados pelo ConTIC. O Sr. Fabiano discorreu sobre a complexidade de levantamento
de indicadores,  a subjetividade das métricas e a necessidade de apoio e orientação às
equipes das unidades. A Profa Milena se colocou à disposição para elaboração de alguma
oficina ou outro tipo de apoio que possa dar e também colocou à disposição a equipe do
GEPlanes  e  do  Escritório  de  Dados.  O  Prof.  Roversi discorreu  sobre  o  indicador
“modernização”  e  apontou  a  necessidade  de  recursos  financeiros  para  as  possíveis
melhorias apontadas, questionando sobre sua sustentabilidade. A Profa. Milena explicou
que a sustentabilidade permeia vários objetivos do Planejamento Estratégico e que será
sempre um fator de destaque em cada projeto de melhoria, mas que o momento atual é de
definição do que se deseja fazer e não como será feito. Ao fim dos questionamentos, o Prof.
Sandro falou sobre a necessidade de escolherem uma forma de trabalho para melhorarem
o documento, sendo final de março o prazo para conclusão, visto que o CCUEC precisa
buscar  e  transcrever  as  informações  solicitadas  pela  CGU antes  do  início  da  próxima
gestão, prevista para meados de abril. Acrescentou que a proposta não será engessada e
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poderá  ter  melhorias  contínuas.  Propôs  duas  formas  de  trabalho,  sendo  uma  o
compartilhamento do documento para contribuição de todos os membros do ConTIC e a
segunda, a formação de um grupo de trabalho. Após discussões, chegaram ao consenso de
trabalharem através do compartilhamento do documento por 2 semanas,  e se necessário
incluir outros participantes, elaborando uma versão que será apresentada na reunião de
março. Encerrada as discussões, o Prof. Sandro justificou a ausência do vice-presidente do
ConTIC, Prof. Paulo Lício, e dos membros: Prof. Edevar e  Sr. Ronie. Passou então para a
ata da reunião ordinária de 11 de dezembro de 2020. Não havendo manifestações, a ata foi
colocada em votação e aprovada com uma abstenção pelo  chat. Não houveram itens na
ORDEM DO DIA. Entrando no EXPEDIENTE, o Prof. Sandro passou para os INFORMES.
Não houveram informes de inscritos, dos Sistemas Administrativos, da Gestão Acadêmica,
da Área de Saúde, de Informação em Pesquisas, de Arquivos e Bibliotecas e de Gestão de
Recursos Humanos. Nos informes da CITIC e CCUEC, o Prof. Sandro passou os status da
renovação  do  contrato  de  telefonia  móvel,  do  projeto  de  centralização  dos  e-mails
corporativos, da ampliação do Wi-Fi, da expansão da Nuvem Unicamp e da aquisição das
licenças  Google  Enterprise  for  Education.  Não  havendo  novas  manifestações,  o  Prof.
Sandro encerrou a reunião às 15h39, da qual eu, Fabiana dos Santos Toledo, lavrei e redigi
a presente Ata.
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Documento assinado eletronicamente por SANDRO RIGO, DIRETOR GERAL DO CENTRO DE COMPUTAÇÃO, em
29/03/2021, às 14:55 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.
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