
ATA DA 90ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 06 de abril de 2015, com
início às 14 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,  Sr.  Antonio  Fagianni,  Sra
Regiane Alcântara Eliel e Sr. Sidney Pio de Campos e dos membros suplentes Prof.
Ivan  Luiz  Marques  Ricarte  e  Prof.  Luiz  Eduardo  Barreto  Martins.  Compareceu,
também,  o  Sr.  Rubens  Queiroz  de  Almeida,  membro  consultivo  do  Conselho.
Ausências justificadas: Prof. Abimael Aranha Neto e Sra. Maria Aparecida Quina de
Souza. Ausências não justificadas: Prof. Rogério Custódio, Prof.  Sérgio Ferreira do
Amaral,  Prof.  Douglas  Soares  Galvão  e  Sr.  Marcos  Zanatta.  Compareceu  como
convidada:  Sra. Daniela Feijó Simões, do SBU. O  Professor José Raimundo  deu
início  colocando  em  discussão  a  ata  da  reunião  de  09  de  março  de  2015,  que
colocada em votação foi aprovada com 2 abstenções. Passando para o EXPEDIENTE,
o Prof. José Raimundo leu as justificativas de ausência. A seguir, passou a palavra à
Sra. Regiane,  que fez apresentação sobre o SBU. Entrando nos informes, o  Prof.
José Raimundo passou a palavra ao Prof. Rodolfo, inscrito para falar, que falou sobre
duas discussões que ocorrem no Fórum do blog do ConTIC, sendo a primeira sobre
descarte de equipamento eletrônico, apontando duas preocupações: o lixo eletrônico e
a confidencialidade. O  Prof. José Raimundo disse que é possível que o Conselho
faça uma Recomendação sobre o assunto. O outro item levantado pelo Prof. Rodolfo
foi a acessibilidade, destacou que é preciso acessibilidade nos sistemas como um todo
e a tecnologia que está sendo usada é antiga. Disse que acessibilidade vem de graça
em  muitas  das  novas  ferramentas.  Opinou  que  talvez  a  questão  não  seja  só
acessibilidade,  mas  sim  trocar  o  ferramental  que  temos  usado  para  desenvolver
nossos sites, de forma a ganhar acessibilidade. A Sra. Regiane lembrou que já existe
um grupo de trabalho instituído para isto, pela Portaria GR 01/2014.  O  Prof. José
Raimundo conclamou a todos a participarem das discussões no blog. Não havendo
informes dos Sistemas e nem do GT de Governança, o Prof. José Raimundo falou do
documento elaborado pelo Prof.  Marco Aurélio,  constante da pauta, recomendando
sua leitura aos Conselheiros e destacando do documento as iniciativas existentes na
RNP de ICPEDU e ICPBrasil e dizendo que, resumidamente, o documento conclui que
o objetivo é reunir os grandes desenvolvedores para nivelar conhecimentos e trabalhar
de  forma  colaborativa.  O  Prof.  Rodolfo manifestou  a  preocupação  com  alguns
sistemas, citando o SIGA, falando dos riscos, que não agrega segurança suficiente em
relação  ao trabalho  extra.  O  Sr.  Antonio  falou do grande volume de documentos
acadêmicos para assinatura, cerca de 30.000 por ano e do desperdício de tempo que
isto causa.  O  Prof.  José Raimundo  falou que vai  encaminhar  convite para DAC,
DGRH,  DGA,  Bibliotecas  e  CCUEC  para  uma  reunião  sobre  os  conceitos  e
estabelecimento  de programas para resolver  esta questão.  A seguir,  o  Prof.  José
Raimundo falou que os informes do FTC Nuvem ficarão para a próxima reunião. Na
sequência, o Prof. José Raimundo, falando pelo CCUEC, informou da implantação,
no Centro  de Computação,  do sistema de trabalho em grupo – Horde,  que é  um
software  de  trabalho  em  grupo  (egroupware),  previsto  no  projeto  da  Nuvem
Computacional  Unicamp.  Após, falando pela CTIC, o  Prof. José Raimundo trouxe
para aprovação do Conselho colocar em pauta na Ordem do Dia o encerramento dos
Fóruns Técnicos  Consultivos  para  Assuntos  de Software  livre  e para  Assuntos  de
Conectividade,  tendo  em  vista  o  cumprimento  de  seus  objetivos.  Colocado  para
apreciação, houve consenso de se colocar estes itens na Ordem do Dia. O item 4 do
Expediente tratou da solicitação da DAC de alteração das regras de permissão de
acesso aos servidos corporativos, objeto da Decisão ConTIC D-13/2014. O Sr. Antonio
explicou há casos em que a DAC dá número de matrícula e que este não passa no
sistema de autenticação. Houve discussão sobre se o ConTIC é a instância para se
resolver isto, não havendo consenso sobre este assunto. Falando do item 5, o Prof.
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José Raimundo pediu para que as discussões sobre a proposta de alteração da GR
52/2012 tenham continuidade no blog. Entrando na ORDEM DO DIA, o  Prof. José
Raimundo destacou  o  item  4,  que  tratou  da  criação  do  FTC  para  Assuntos  de
Governança Corporativa de Tecnologia da Informação e Comunicação, sendo que os
demais itens 1, 2, 3 e 5 foram votados em bloco e aprovados por unanimidade. Os
itens 1, 2 e 3 foram as solicitações de prorrogação de autorização de hospedagem dos
domínios  biota.org.br,  sinbiota.org.br  e  biotaneotropia.org.br,  pelo  CENAPAD;
vilanarede.org.br,  pelo  NIED  e  abep.org.br  pelo  NEPO.  E  o  item  5  tratou  do
encerramento dos  FTCs  para  Assuntos  de  Software  Livre  e  para  Assuntos  de
Conectividade. Não havendo mais itens a tratar, a reunião foi encerrada às 16h.
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