
ATA DA 91ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 11 de maio 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 Antonio Roversi, Prof.
Rodolfo Jardim Azevedo, Prof. Rogério Custódio, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, Sr.
Antonio  Fagianni,  Prof.  Douglas  Soares  Galvão,  Sr.  Marcos  Zanatta,  Sra  Regiane
Alcântara Eliel e Sr. Sidney Pio de Campos e dos membros suplentes Prof. Ivan Luiz
Marques Ricarte e Sra. Ademilde Félix Gomes. Compareceu, também, o Sr. Rubens
Queiroz de Almeida,  membro consultivo  do Conselho.  Ausências  justificadas:  Prof.
Prof. José Augusto Chinellato e Sra. Maria Aparecida Quina de Souza. Ausência não
justificada: Prof. Abimael Aranha Neto. Compareceram como convidados: Sra. Daniela
Feijó Simões, do SBU; Sr. Éderson F. Ribeiro, da DGA e Prof. José Armando Valente,
do GGTE. O Professor José Raimundo deu início colocando em discussão a ata da
reunião  de  06  de  abril  de  2015,  que  colocada  em  votação  foi  aprovada  com  1
abstenção. Passando para o EXPEDIENTE, o Prof. José Raimundo leu a justificativa
de ausência. A seguir, passou a palavra ao Prof. Valente, que fez apresentação sobre
o GGTE. Entrando nos informes, o Prof. José Raimundo perguntou se havia inscritos
para falar, diante da negativa, perguntou aos gestores dos sistemas administrativos,
área de saúde, informação em pesquisas, gestão acadêmica, arquivos e bibliotecas e
recursos humanos se havia algum informe e, não havendo, passou aos informes dos
FTCs. Sobre o FTC para Assuntos de Nuvem Computacional, o Sr. Queiroz informou
que  estão  finalizando  a  proposta  a  ser  submetida  à  FINEP  e  que  já  estão  com
recursos alocados para aquisição de equipamentos até o final do ano. O Prof. José
Raimundo complementou que o projeto tem duas etapas, a primeira com recursos da
Unicamp, para aquisição de equipamentos e uma ampliação,  com recursos FINEP.
Passando para os informes do CCUEC, o Sr. Queiroz disse que houve aumento de
cota do e-mail “@unicamp” e das Unidades que hospedam e-mail com o CCUEC para
3 Gigabytes, propiciada pela expansão de storage de backup. Destacou, também, o
trabalho feito de governança de TIC, encerrado a cerca de um mês, cujo primeiro
passo foi elaborar o catálogo de serviços CCUEC. Disse que, em vista deste trabalho,
estão sendo efetuadas algumas adequações nos serviços oferecidos, como a retirada
do  serviço  de  backup  para  Unidades  externas,  cuja  demanda  é  crescente  e  o
investimento  é  grande.  A  ideia  é  que,  com a  estrutura  de  Nuvem  Computacional
estabelecida,  este  trabalho  possa  ser  retomado.  Falando  pela  CTIC,  Prof.  José
Raimundo disse que, atendendo à discussão da reunião passada, houve adequação
do  sistema  para  que  professores  possam  ser  cadastrados  pela  DAC.  Informou,
também, sobre o relançamento do levantamento de TIC, para alimentar o histórico de
TIC da universidade.  O próximo item foi  a  adesão ao programa Google APPS for
Education. O Prof. José Raimundo reforçou que muitos dos assuntos do Expediente
são colocados no blog antes, para discussão. Falou que há um aumento da demanda
para APPS Google. Disse que há professores tentando fazer adesão pelo domínio
“unicamp.br”, mas que ele consta como domínio já utilizado. Propôs que se registre
novo  domínio,  para  que  todos  os  docentes  da  Unicamp  possa  utilizar.  Após
discussões, o Prof. Eduardo Galembeck foi indicado como relator, que deverá trazer
o assunto para deliberação na próxima reunião. O último item tratou das alternativas
tecnológicas para assinatura digital de documentos internos e externos. O Prof. José
Raimundo informou  que  será  agendada  reunião  ainda  nesta  semana  com  os
representantes  dos  grandes  sistemas para  tratar  deste  assunto.  Passando  para  a
ORDEM DO DIA, o conselho apreciou parecer favorável à prorrogação do prazo de
hospedagem do domínio edsr9.org em servidor do CCS até abril de 2017, solicitado
pelo  Centro  de  Componentes  Semicondutores  –  CCS.  Colocado  em  votação,  o
parecer foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais itens a tratar, a reunião foi
encerrada às 15h40.
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