
ATA  DA  68ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
realizada  em  06  de  dezembro  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, Sr. Antonio 
Faggiani, Prof. Ricardo Anido, Prof. Marcos Tadeu Nolasco, Prof. José Antonio Roversi e 
Prof. Edmundo Madeira e do membro suplente Prof. Edevar Luvizotto Júnior, que assumiu a 
posição  de  titular.  Ausências  justificadas:  Sra.  Edna  Coloma  e  Prof.  Eduardo  Miranda. 
Ausência não justificada: 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 67ª reunião ordinária. Colocada em votação, a ata foi aprovada com três 
abstenções. Em seguida,  passou-se para o Expediente,  quando o Prof. Marco elencou as 
justificativas de ausência. Passando para a Ordem do Dia, o Prof. Marco pediu destaque para 
os itens 2, 3 e 7 da pauta – Projeto PATC “Atualização do equipamento de storage instalado 
no CCUEC”,  Projeto PATC “Expansão do storage corporativo no datacenter  CCUEC” e 
Atualização  da  Resolução  GR  05/2005  -  sugerindo  que  os  demais  –  Projeto  PATC 
“Integração entre os datacenters do CCUEC e HC”, Calendário de reuniões para o primeiro 
semestre  de  2013,  Relatório  Científico  Projeto  Fapesp  2010/52438-1  e  Solicitação  de 
hospedagem do domínio www.namitec.org.br na rede Unicamp - sejam votados em bloco no 
final. Aceito por todos os presentes, passou-se à discussão do Projeto PATC “Atualização do 
equipamento de storage instalado no CCUEC”. O Prof. Marco fez uma explanação sobre o 
projeto e foram examinadas as opções de investimento propostas. Após discussões, houve 
consenso quanto à opção de upgrade apenas do controlador. Colocado em votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. O próximo item foi o Projeto PATC “Expansão do storage 
corporativo  no  datacenter  CCUEC”.  O  Prof.  Marco  explanou  sobre  o  projeto  e  após 
discussões, foi aprovada por unanimidade a retirada de pauta para novas avaliações e retorno 
posterior.  Em seguida,  os  conselheiros  apreciaram as  novas  sugestões  de  alterações  da 
Resolução GR 05/2005 encaminhadas pelos FTCs. Após discussão de todas as sugestões, o 
texto final foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passou-se para a votação 
em bloco dos itens aqui já referidos, que foram aprovados por unanimidade. Ficou decidido 
que: (item 1 da pauta) o Projeto “Integração entre os datacenters do CCUEC e HC” seja 
devolvido aos órgãos para elaboração de justificativa; (item4 da pauta) a primeira reunião de 
2013 seja realizada em 20.02 às 14h e oportunamente será enviado questionário para os 
membros manifestarem suas disponibilidades; (item 5 da pauta) o Relatório Final do projeto 
Fapesp 2010/52438-1 foi aprovado como apresentado; (item 6 da pauta) a solicitação do 
CCS de hospedagem do domínio www.namitec.org.br na rede da Unicamp seja devolvida ao 
CCS para complementação da documentação e nova solicitação.  Não tendo mais itens a 
tratar, a reunião foi encerrada às 17h 30min.
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