
ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DE  CAMPINAS  realizada  em  13  de 
novembro de  2012 às  14 horas  no  miniauditório  do  Centro de  Computação  da  Unicamp sob a 
presidência  do  Prof.  Marco  Aurélio  Amaral  Henriques  e  com o  comparecimento  dos  membros 
titulares Prof. Francisco de A M Gomes Neto, Prof. Abimael Aranha Neto, Prof. Clésio Luis Tozzi, 
Prof. Sérgio Ferreira do Amaral e Sra. Edna A R Coloma e dos membros suplentes Prof. Edevar  
Luvizotto  Júnior,  Prof.  Luiz  Eduardo  Barreto  Martins  e  Prof.  Paulo  de  Barros  Correia,  que 
assumiram  a  posição  de  titulares.  Ausências  informadas  no  prazo  regimental:  Prof.  Edmundo 
Madeira, Prof. José Antonio Roversi, Prof. Marcos Tadeu Nolasco da Silva, Sr. Antonio Faggiani e  
Prof. Eduardo Miranda. Ausências não justificadas: Prof. Ricardo de Oliveira Anido e Prof. Jonatas 
Manzolli.  Participou também a Sra. Alice Midori Okusigue, membro consultivo do Conselho. O 
Prof. Marco iniciou a reunião colocando em discussão a ata da 66ª reunião ordinária. Colocada em 
votação, a ata foi aprovada com duas abstenções. Em seguida, passou-se para o item único da Ordem 
do  Dia,  que  tratou  da  avaliação  dos  esclarecimentos  da  CPO sobre  o  projeto  “Implantação  de 
medições e acompanhamento de obras via sistema e expansão da área física da CPO”. O parecer 
favorável ao financiamento do projeto foi aprovado por unanimidade.  Passando para o item 1 do 
Expediente, o Prof. Marco elencou as justificativas de ausências e, a seguir, apresentou a proposta de 
atualização da Resolução GR 05/2005. Foi iniciada discussão sobre a atualização e acordado que o  
texto proposto será encaminhado para os FTCs analisarem e darem novas sugestões, as quais deverão 
retornar para nova discussão no Conselho. Em seguida, o Prof. Marco  informou que o plano de 
aplicação da reserva técnica para conectividade à rede ANSP 2012,  aprovado pelo Conselho na 
reunião ordinária de outubro, já estava com os formulários prontos para serem encaminhados para a 
FAPESP e detalhou para os membros os itens solicitados em cada rubrica (material permanente, 
material  de  consumo  e  serviços  de  terceiros)  não  tendo  sido  levantada  nenhuma  dúvida  ou 
questionamento  por  parte  dos  membros.  Após  isso,  o  Prof.  Marco  informou  que  o  evento  de 
comemoração dos 45 anos do CCUEC teve sua data alterada para 17/12/2012, por conta da agenda 
do Reitor. Não tendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 15h 30min.
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