
ATA DA 89ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS A reunião foi realizada em 09 de março
de 2015, com início às 14:15 horas na Sala do CONSU sob a presidência do Prof. José
Raimundo de Oliveira e com o comparecimento dos membros titulares Prof. Clésio Luis
Tozzi,  Prof.  Edevar  Luvizotto  Júnior,  Prof.  Eduardo  Galembeck,  Prof.  José  Agusto
Chinellato,  Prof.  José  Antonio  Roversi,  Prof.  Rodolfo  Jardim  Azevedo,  Prof.  Rogério
Custódio, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, Sr. Antonio Fagianni, Sr. Marcos Zanatta e Sr.
Sidney  Pio  de  Campos  e  do  membro  suplente  Prof.  Ivan  Luiz  Marques  Ricarte.
Compareceu, também, o Sr. Rubens Queiroz de Almeida, membro consultivo do Conselho.
Ausência  justificada:  Sra.  Regiane  Alcântara  Eliel.  Ausências  não  justificadas:  Prof.
Abimael  Aranha Neto,  Prof.  Douglas  Soares  Galvão e  Sra.  Maria  Aparecida  Quina  de
Souza. Compareceram como convidadas: Sra. Neire do Rossio Martins, Coordenadora do
SIARQ e Sra. Andressa Cristiani Piconi, do SIARQ. O Prof. José Raimundo deu início
colocando em discussão a ata da reunião de 11 de fevereiro de 2015, que colocada em
votação foi  aprovada com 4 abstenções.  Passando para o EXPEDIENTE, o  Prof.  José
Raimundo leu as justificativas de ausência. Entrando nos informes, o Prof. José Raimundo
perguntou se há inscritos, não havendo nenhuma inscrição. Dando sequência à reunião, o
Sr.  Sidney,  falando  pelo  GT  de  Governança  de  TIC,  informou  querer  ampliar  o  GT
transformando-o em um Fórum Técnico Consultivo. O Prof. José Raimundo considerou a
criação  do Fórum interessante,  dizendo acreditar  haver  realmente  a  necessidade  de um
empenho maior a respeito. O Prof. José Raimundo solicitou ao GT de Governança de TIC
que organizasse o Fórum para submetê-lo ao Conselho. O Sr. Rubens, falando em nome do
CCUEC,  discorreu  sobre o  projeto  de nuvem  computacional,  adoção  de  tecnologia
convergente  e  levantamento  de preços  para a  primeira  etapa  do projeto.  Falando sobre
telefonia, citou a adequação e redução do valor do contrato. Falou, ainda, sobre expansão
da rede sem fio e possível aquisição de equipamentos e licenças. Em seguida, passou-se
para o item 4, que tratou da alteração na GR 52/2012. Após alguns questionamentos sobre o
parecer da Procuradoria Geral a respeito,  o  Prof. José Raimundo informou que fará o
encaminhamento  da  questão,  o  qual  será  apreciado  na  próxima  reunião  do  ConTIC.
Passando para o item 5, que era a revisão da Periodicidade da troca de senhas dos serviços
CCUEC,  o  Prof.  José  Raimundo opinou que  a  questão  é  muito  mais  abrangente  que
simplesmente a troca de senhas, falou sobre mecanismos de autenticação, senhas inseguras
e possível análise de fortaleza de senhas. Sugeriu a uniformidade dos tempos de troca das
senhas para todos os perfis de usuários: alunos, professores e funcionários. Relativo ao item
6, que tratou da solicitação de entidades para ligação ao backbone da Unicamp, o  Prof.
José Raimundo se posicionou contrário, justificando pela falta de equipes de segurança e
redes para administração e manutenção das conexões ao backbone. Em seguida, o  Prof.
José  Raimundo passou  a  palavra  à  Sra  Neire, Coordenadora  do  SIARQ,  que  fez  a
apresentação sobre o sistema de arquivos. Os conselheiros tomaram ciência de que a cópia
da apresentação ficaria disponível no site do ConTIC. Passando para a ORDEM DO DIA,
foram destacados os itens 1,  2 e 3: homologação da decisão ad referendum referente à
solicitação  de  criação  do  domínio  nacses.unicamp.br,  que  foi  colocado  em  votação  e
aprovado por unanimidade; homologação da decisão ad referendum referente à solicitação
de  criação  do  domínio  institutoconfucio.unicamp.br,  que  foi  colocado  em  votação  e
aprovado por unanimidade e homologação da decisão ad referendum referente à solicitação
de  criação  do  domínio  nepa.unicamp.br,  que  foi  colocado  em votação  e  aprovado  por
unanimidade. Passou-se ao próximo item, que tratou do parecer favorável à hospedagem do
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domínio  teleduc.com.br,  condicionado  à  correção  de  problemas  apontados  quanto  ao
domínio teleduc.org.br. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Em
seguida, foi tratado o parecer contrário à hospedagem do servidor Madiba na Unicamp, que
colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais itens a tratar, a
reunião foi encerrada às 16h.
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