
ATA  DA  69ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
realizada  em  20  de  fevereiro  de  2013  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. Clésio 
Luis  Tozzi,  Prof.  Sérgio  Ferreira  do  Amaral,  Prof.  Ricardo  Anido,  Prof.  José  Antonio 
Roversi,  Prof.  Eduardo Miranda e  Prof.  Edmundo Madeira  e  do membro suplente Prof. 
Edevar  Luvizotto  Júnior,  que  assumiu  a  posição  de  titular.  Ausência  justificada:  Prof. 
Marcos Tadeu Nolasco da Silva. Ausências não justificadas: Prof. Jonatas Manzolli, Prof. 
Abimael  Aranha  Neto,  Sr.  Antonio  Faggiani  e  Sra.  Edna  Aparecida  Rubio  Coloma. 
Participou também a Sra. Alice Midori Okusigue, membro consultivo do Conselho. O Prof. 
Marco iniciou a reunião colocando em discussão a ata da 68ª reunião ordinária. Colocada em 
votação, a ata foi aprovada com uma abstenção. 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 falou que o texto publicado como Resolução GR 52/2012, que substitui a 
Resolução GR 05/2005, apresenta diferenças em relação à versão aprovada pelo ConTIC. 
Propôs que o texto sobre adoção de formatos abertos para documentos  digitais,  que foi 
suprimido  da  versão  publicada,  fosse  encaminhado  à  Comissão  de  Preservação  de 
Documentos  Digitais  da  Unicamp  para  que  seja  avaliado  e  verificada  a  pertinência  de 
publicar como resolução da Comissão. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por 
unanimidade.  Dos  demais  itens  apresentados  como  diferentes  nas  versões  aprovada  e 
publicada, destacou-se o parágrafo que tratou do uso de contas eletrônicas para ex-alunos e 
aposentados,  que foi  suprimido na  versão  publicada.  Após discussões,  foi  aprovado por 
unanimidade que  a  CTIC consulte  a  Procuradoria  Geral  quanto  à  supressão  e  retome a 
questão das contas “@alumini” e “@retired”. O próximo item foi o calendário de reuniões 
do ConTIC para o primeiro semestre de 2013, elaborado com base no levantamento online 
feito com os membros do Conselho. Colocado em votação, o calendário foi aprovado por 
unanimidade. Passando para os informes, o Prof. Marco informou que o relatório científico 
do projeto Fapesp 10/52438-1 obteve aprovação da Fapesp. Após, informou que o Plano de 
Aplicação dos Recursos da Reserva Técnica Fapesp para Conectividade à Rede ANSP no 
período de 2012/2013 foi aprovado. O último informe trouxe novas informações sobre o 
projeto  PATC  2013  CCUEC  que  trata  da  expansão  dos  storages  corporativos.  Foram 
discutidas as várias alternativas existentes para a expansão dos equipamentos de storage com 
a finalidade de obter indicadores sobre que estratégia adotar na submissão de uma nova 
versão do projeto que já está em discussão desde a reunião de dezembro de 2012. Não tendo 
mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 16h30min.
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