
ATA  DA  88ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  E
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS realizada em 11 de fevereiro de 2015 às
14 horas na sala de reuniões da PRPG sob a presidência do Prof. José Raimundo de Oliveira e com o
comparecimento dos membros titulares Prof.  Edevar Luvizotto  Júnior,  Prof.  José Antônio Roversi,  Prof.
Rodolfo Jardim Azevedo, Prof. Abimael Aranha Neto, Sr. Antonio Faggiani, Sr. Marcos Zanatta, Sra. Regiane
Alcântara Eliel e Sr. Sidney Pio de Campos e do membro suplente Sra. Ademilde Félix Gomes. Compareceu
também o Sr. Rubens Queiroz de Almeida, membro consultivo do Conselho. Ausências justificadas: Prof.
Clésio Luis Tozzi, Prof. Eduardo Galembeck, Prof. José Augusto Chinellato, Prof. Rogério Custódio, Prof.
Sérgio  Ferreira  do  Amaral,  Prof.  Douglas  Soares  Galvão  e  Sra.  Maria  Aparecida  Quina  de  Souza.
Compareceram como convidados: Sra. Marilda Jorge Pinheiro e Sr. Éderson Frasnelli Ribeiro, ambos da
DGA e Sr. Gian Franco Bagdadi Barcellini e Sr. Paulo Sérgio de Moraes, ambos do CCUEC. O Prof. José
Raimundo deu início colocando em discussão a ata da reunião de 11 de dezembro de 2014, informando a
manifestação do Prof. Roversi para correção quanto à sua justificativa de ausência. Colocada em votação
com a alteração proposta, a ata foi aprovada com duas abstenções. Em seguida, o Prof. José Raimundo
falou da alteração na composição do Conselho, com o Prof. Rogério Custódio vindo de suplente para titular
docente e a indicação do Prof. Ivan Luiz Marques Ricarte como membro suplente docente. Passando para o
EXPEDIENTE,  o  Prof.  José  Raimundo  leu  as  justificativas  de  ausência.  Em  seguida,  houve  a
apresentação da estrutura da assessoria  de informática da DGA, pela  Sra.  Marilda,  assistida pelo  Sr.
Éderson, que foi seguida de intervalo para perguntas pelos conselheiros, as quais foram respondidas pela
equipe da DGA e pelo conselheiro Zanatta.  O  Prof.  José Raimundo  afirmou que esta é uma primeira
apresentação pelos órgãos, que poderão ser convidados novamente para eventuais detalhamentos de seu
trabalho. Passando para os informes, o  Prof. José Raimundo transmitiu, como informe dos sistemas de
informação em pesquisa, que o novo sistema Faepex está disponível. Falando pelos sistemas de gestão
acadêmica,  o  Sr.  Toninho  falou da entrada em produção do sistema de matrícula.  Relatou que houve
problema apenas com uma Unidade, cuja matrícula foi então feita na DAC. Disse, ainda, que às 12h já
tinham todos os  dados de todos  os  cursos.  Falando pelos  sistemas de  arquivos  e  bibliotecas,  a  Sra.
Regiane citou o  programa de recepção aos calouros,  em que foram montadas três tendas,  em que a
biblioteca apresenta os serviços aos novos alunos. Falando pelo CCUEC, o Sr. Queiroz passou a palavra
ao Sr. Paulo, que apresentou o serviço de e-mail corporativo, assistido pelo Sr. Gian. Após a apresentação,
os  conselheiros  expuseram  suas  dúvidas,  que  foram  esclarecidas  pelo  Sr.  Paulo.  A pedido  da  Sra.
Ademilde, o Prof. José Raimundo passou para o item 4 da pauta, que tratou da alteração na GR 52/2012,
para que contemple endereços de e-mail para ex-alunos e servidores aposentados. A Sra. Ademilde disse
que a DGRH precisa de um canal institucional para contato com os servidores aposentados, assim como o
GGBS e o CECOM. Ficou acordado que a Sra. Ademilde encaminhará parecer acerca deste assunto, que
será objeto de apreciação do Conselho em próxima reunião. Voltando aos Informes, o Sr. Queiroz, falando
pelo FTC para Assuntos de Nuvem, citou o Edital  FINEP,  destacando a redução em 25% dos valores
máximos a serem financiados, com atenção para o cronograma de trabalhos para a redação do edital. Em
seguida, informou que a primeira fase da telefonia foi concluída em 30 de maio, com a migração de 5.700
ramais e a troca de 14 centrais por 11 novas. Após, falou sobre o Projeto Governança em curso no CCUEC,
realizado com o acompanhamento do CpQD. Em sequência ao processo de capacitação realizado em 2013,
os trabalhos estão focados na definição do catálogo de serviços e dos níveis de serviço. Falando pela CTIC,
o Prof. José Raimundo informou que haverá em breve um segundo levantamento da infraestrutura de TIC
da UNICAMP. Informou, ainda, que foi implantada a RedeComep Campinas. Devido ao adiantado da hora, o
Prof. José Raimundo disse que o item 5 - “Revisão da periodicidade da troca de senhas dos serviços
CCUEC – solicitação encaminhada pelo Prof. Luiz Eduardo”, ficará para apreciação na próxima reunião.
Passando para a ORDEM DO DIA, o calendário de reuniões para o primeiro semestre foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. O próximo item tratou da homologação da decisão ad referendum que
aprovou a hospedagem do domínio 2015.dsn.org em servidor da Unicamp, cuja solicitação foi feita pela FT.
Colocada em votação, a decisão foi homologada com uma abstenção. O Prof. José Raimundo convidou a
Sra. Regiane para apresentação da estrutura de TIC do SBU na próxima reunião, ao que recebeu resposta
afirmativa. Não havendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 16h20.
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