
ATA DA 92ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 08 de junho 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.
Eduardo Galembeck, Prof. José Augusto Chinellato, Prof. José Antonio Roversi, Prof.
Rodolfo Jardim Azevedo, Prof. Rogério Custódio, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, Sr.
Antonio Fagianni e Sr. Sidney Pio de Campos e dos membros suplentes Prof. Ivan
Luiz Marques Ricarte, Prof. Luiz Eduardo Barreto Martins e Sra. Maria Roseli Neves
Ferreira Domingos. Compareceu, também, o Sr. Rubens Queiroz de Almeida, membro
consultivo do Conselho.  Ausências  justificadas:  Prof.  Edevar Luvizotto Júnior,  Prof.
Douglas Soares Galvão, Sr. Marcos Zanatta, Sra. Maria Aparecida Quina de Souza e
Sra.  Regiane Alcântara Eliel.  Ausência não justificada:  Prof.  Abimael  Aranha Neto.
Compareceram como convidados: Sra. Daniela Feijó Simões, do SBU; Sr. Éderson F.
Ribeiro,  da DGA;  Sra.  Alexandra  A. Marcelino  Toscaro,  da PRDU,  Sra.  Nelma  A.
Magdalena Monticelli, da PRDU; Sra. Rosângela Maria Correira Leves, da PRDU; Sr.
João Carlos Curti, da DGRH e Sr. Alysson B. Prado, da DGRH. O  Professor José
Raimundo  deu início  passando a palavra  à  Profa.  Teresa,  que fez  apresentação
sobre a PRDU e o banco de dados gerenciais da Unicamp, S-Iintegra, auxiliada pela
equipe da PRDU. Após a apresentação e esclarecimentos de questões levantadas
pelos  presentes,  o  Prof.  José Raimundo  agradeceu a presença da Pró-Reitora e
equipe e deu sequência à reunião colocando em discussão a ata da reunião de 11 de
maio de 2015, que colocada em votação foi aprovada com 2 abstenções. Passando
para o EXPEDIENTE, o  Prof. José Raimundo leu as justificativas de ausências. A
seguir,  perguntou  se  havia  algum  inscrito  para  os  Informes  e,  em  não  havendo,
perguntou  se  havia  algo  a  informar  pelos  representantes  dos  Sistemas
Administrativos,  Área  de  Saúde  (ausente),  Informação  em  Pesquisas  (ausente),
Gestão Acadêmica, Arquivos e Bibliotecas e Recursos Humanos, que manifestaram
não haver nada a informar. Falando pelo FTC de Governança de TIC, o Prof. Rodolfo
informou que estão completando o formulário  de questionamento,  o qual  terá uma
parte sobre governança, que deverá ser encaminhado em breve pelo CCUEC a todos
os órgãos e unidades. O Prof. José Raimundo disse não haver informe por parte do
FTC de Segurança da Informação. Falando pelo FTC de Nuvem Computacional,  o
Prof.  José  Raimundo  disse  que  o  projeto  Finep  foi  enviado  na  data  de  hoje  e
esclareceu que trata-se de projeto que visa ampliar recursos do datacenter na ordem
de  15  milhões  de  reais.  Falando  pelo  CCUEC,  o  Sr.  Queiroz  informou  que  o
Repositório Colaborativo de Ativos de Software foi lançado no dia 1º de junho próximo
passado, esclarecendo que esta iniciativa atende a demanda notada no levantamento
de  TIC efetuado  no  ano  passado.  Ainda  com  a  palavra,  informou  o  aumento  do
tamanho da senha LDAP, que  passou a ter no mínimo 8 e no máximo 128 dígitos.
Informou, ainda, alterações no Museu de Informática existente no CCUEC, trazendo-o
para local mais acessível, tendo um website associado, visando maior visibilidade e
facilidade de acesso, inclusive inserindo-o na visitação da UPA, e ampliação de seu
acervo através de doações de  outras unidades e órgãos. Nos informes da CTIC, o
Prof.  José  Raimundo  falou  que  já  houve  uma  primeira  reunião  envolvendo  os
principais órgãos para adoção de recurso de certificação comum, sendo que em breve
haverá  outra  reunião  para  discussão  dos  processos  de  documentos,  para
mapeamento de áreas em que seja possível se adotar a certificação digital. Anunciou
que a autenticação digital dos diplomas está encaminhada pela DAC, sendo possível
ser adotada nos diplomas do 1º semestre de 2015. O item 3 do Expediente tratou da
Autenticação  Única,  destacando-se  a  questão  de  como  se  tratar  solicitações  de
convidados  (temporários).  O  item  4  foi  o  sistema  de  votação  eletrônica,  E-vote
(votação eletrônica), baseada no software livre Helios Voting. O Prof. José Raimundo
apresentou a proposta, que se encontra em fase final de estudos. O próximo item
tratou das alterações e automatização do processo do PATC Manutenção, que deverá
estar  disponível  a partir  do  próximo ano.  No item seguinte,  “Adesão ao Programa
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Google  Apps  for  Education”,  o  Prof.  Eduardo resumiu  a  questão,  dizendo  que
recebeu para análise a documentação atual da CTIC em relação ao tema e cópia do
caso da FEM, apreciado pelo Conselho em 2011. Disse ter conversado com pessoas
da FEM, que disseram estar satisfeitas com a utilização. Destacou que os contratos
atuais diferem dos contratos de 2011, fazendo necessária nova apreciação da PG.
Disse, ainda, que do ponto de vista técnico, não vê restrição. O Prof. José Raimundo
disse que a proposta é manter o domínio Unicamp como está, visando essencialmente
atividades  educacionais,  a  relação  professor  e  aluno,  com  o  recurso  Google
Classroom.  O Prof.  Rodolfo  contou de sua experiência  em Washington,  disse que
recebia  login  e  no  primeiro  acesso  era  possível  optar  por  utilizar  os  serviços  do
Google, Microsoft ou acesso local. O item 7 tratou de outros assuntos em discussão
no Blog, para os quais o  Prof. José Raimundo ressaltou a importância e sublinhou
estar  esperando  por  comentários  no  Blog.  Passando  para  a  ORDEM  DO  DIA,  o
Conselho aprovou por unanimidade os itens 1 e 2, que foram o calendário PATC 2016
e as normas para sua elaboração.  Não havendo mais itens a tratar,  a reunião foi
encerrada às 16h10.
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