
ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 1 

COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 10 de 2 

novembro de 2014 às 14 horas na sala do CONSU sob a presidência do Prof. José Raimundo 3 

de Oliveira e com o comparecimento dos membros titulares Prof. Clésio Luis Tozzi, Prof. 4 

Eduardo Galembeck, Prof. Francisco de A Magalhães Gomes Neto, Prof. José Augusto 5 

Chinellato, Prof. José Antonio Roversi, Sr. Antonio Faggiani, Sr. Marcos Zanatta, Sra. Maria 6 

Aparecida Quina de Souza, Sra. Regiane Alcântara Eliel e Sr. Sidney Pio de Campos, e do 7 

membro suplente, Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins. Compareceu também a Sra. Alice Midori 8 

Okusigue, membro consultivo do Conselho. Ausências justificadas: Prof. Edevar Luvizotto 9 

Júnior, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, Prof. Rodolfo Jardim Azevedo e Prof. Abimael Aranha 10 

Neto. Ausência não justificada: Prof. Douglas Soares Galvão. Compareceram como 11 

convidados: Sr. Éderson Frasnelli Ribeiro, da DGA, Sra. Regina Bernardo da Luz, da DGRH, 12 

Sr. João Carlos Curti, da DGRH e Sra. Daniela Feijó Simões, do SBU. O Prof. José Raimundo 13 

deu início colocando em discussão a ata da reunião de 15 de outubro de 2014. O Prof. 14 

Eduardo solicitou correção, informando que sua ausência não foi justificada fora do prazo. 15 

Colocada em votação, com a alteração proposta, a ata foi aprovada com 2 abstenções. 16 

Passando para o EXPEDIENTE, o Prof. José Raimundo leu as justificativas de ausência. Em 17 

seguida, o Prof. José Raimundo encaminhou uma mudança de ordem na expediente, 18 

antecipando a apresentação do e-Social pela DGRH (item 3 da pauta). O Sr. Curti e a  Sra. 19 

Regina procederam então a apresentação. Os conselheiros tomaram ciência que cópia da 20 

apresentação ficaria disponível no site do ConTIC. Entrando nos Informes, o Prof. José 21 

Raimundo perguntou se há inscritos, em não havendo, deu sequência à reunião passando aos 22 

informes das áreas. Consultada a DGA, declarou não haver informes. A Área da Saúde e os 23 

Sistemas de Informação em Pesquisas não estavam representados. O gestor dos Sistemas de 24 

Gestão Acadêmica relatou não haver informes. Quanto aos Sistemas de Arquivos e 25 

Bibliotecas, a Sra. Regiane informou que o domínio reposit.unicamp.br já está no ar. A palavra 26 

foi passada para os Sistemas de Gestão de Recursos Humanos. A Sra. Maria Aparecida  fez 27 

apresentação sobre o estado do corpo de profissionais de informática da Unicamp, atendendo 28 

a pedido feito anteriormente pelo ConTIC. A apresentação seria disponibilizada na área do 29 

ConTIC. Em seguida, o Sr. Sidney, falando pelo GT Governança de TIC, disse que houve 30 

reunião há duas semanas atrás para avaliação do evento sobre governança em TI. Informou 31 

que os dados coletados no evento estão sendo transcritos. O Prof. José Raimundo comentou 32 

que a ideia é reforçar esse  GT e que ações relativas a Governança junto a Reitoria estão 33 

sendo iniciadas. Em seguida, o Prof. José Raimundo informou que não existiam informes 34 

relativos aos fóruns técnicos consultivos de Segurança e de Nuvem Computacional. O CCUEC 35 

também declarou não haver informes. Passando aos informes da CTIC, o Prof. José 36 

Raimundo informou sobre o andamento da licitação da solução de antivírus, dizendo que já 37 

houve homologação, faltando apenas a entrega. Informou também que será convocada reunião 38 

extraordinária para tratar exclusivamente da aprovação do Plano de Aplicação da Reserva 39 

Técnica para Conectividade à Rede ANSP para o exercício de 2014/2015. Em seguida, 40 

passando ao próximo item do expediente informou que a PREAC retornou as informações 41 

sobre o Projeto Sistema de Informação para a Gestão da Extensão – SIGE relativas ao total de 42 

horas, solicitados pelo ConTIC na reunião anterior. Esta resposta foi considerada satisfatória e 43 

o projeto seria então encaminhado à AEPLAN. Em seguida, o Prof. José Raimundo destacou 44 

itens que devem ser discutidos pelo ConTIC nas próximas reuniões. Lembrou da existência do 45 

blog, reforçando o pedido para que os conselheiros participem com comentários e discussões. 46 

Passando para a ORDEM DO DIA, a mesa destacou todos os itens. O primeiro item tratou da 47 

homologação de ad-referendum favorável à solicitação de criação do domínio dlie.unicamp.br. 48 

Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. O próximo item referiu-se à homologação 49 

de ad-referendum favorável à solicitação de criação do domínio 50 

programauniversidade.unicamp.br. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Ficou 51 

decidido que o Prof. José Raimundo conversaria com a solicitante sugerindo outro nome para o 52 

domínio, pois este poderia causar alguma confusão. O terceiro item tratou da avaliação de 53 



parecer sobre a resposta aos questionamentos do CoNTIC referentes ao Projeto “Confecção 54 

de projetos utilizando ferramentas BIM e cadastro georeferenciado das obras e da 55 

infraestrutura da Universidade”, submetido pela CPO. Após discussão pelos conselheiros, duas 56 

propostas foram encaminhadas, a primeira foi de negação do pedido e a segunda, de retirada 57 

de pauta, com solicitação de novos esclarecimentos. Colocado em votação, a proposta de 58 

negação do pedido obteve 2 votos e a de retirada de pauta foi aprovada com 7 votos 59 

favoráveis. Em seguida, passou-se à avaliação de parecer favorável à aprovação do Projeto 60 

“Informatização do atendimento e integração com o Prontuário Eletrônico de Pacientes”, 61 

reapresentado pelo CECOM. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 62 

Não havendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 15h47. 63 


