
ATA DA 94ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 12 de agosto, com início
às 9 horas na Sala do CONSU sob a presidência do Prof. José Raimundo de Oliveira e
com o comparecimento  dos  membros  titulares  Prof.  Edevar  Luvizotto  Júnior,  Prof.
Eduardo  Galembeck,  Prof.  Rodolfo  Jardim Azevedo,  Prof.  Rogério  Custódio,  Prof.
Sérgio Ferreira do Amaral, Prof. Abimael Aranha Neto, Sra. Regiane Alcântara Eliel e
Sr. Sidney Pio de Campos; dos membros suplentes Sra. Zilda Aparecida Rodrigues e
Sr. Eduardo Trettel. Compareceu, também, o Sr. Rubens Queiroz de Almeida, membro
consultivo do Conselho.  Ausências justificadas:  Prof.  Clésio Luis Tozzi,  Sr.  Antonio
Faggiani, Sr. Marcos Zanatta e Sra. Maria Aparecida Quina de Souza. Ausências não
justificadas:  Prof.  Douglas  Soares  Galvão  e  Prof.  José  Antonio  Roversi.  Ausência
justificada  fora  do  prazo:  Prof.  José  Augusto  Chinellato.  Compareceram  como
convidados:  Sr.  Éderson  F.  Ribeiro  e  Sr.  Sérgio  Alves  dos Santos,  da DGA;  Sra.
Daniela  Feijó  Simões,  do  SBU;  Sra.  Elenice  Brito  de  Lara  Romeo  e  Sr.  Marcelo
Antonio  Solha,  do  CAISM;  Sra.  Mariléa  S. Milare  e  Sr.  Marcelo  Franklin,  do
Hemocentro; Sr. Edson Luiz Kitaka, do HC e Sr. Denis Clayton Ramos, do CCUEC. O
Prof. José Raimundo deu início à reunião passando a palavra ao Prof. Abimael, que
apresentou a equipe representante das áreas de saúde, passando a palavra ao  Sr.
Kitaka, que procedeu à apresentação, cujo ponto principal foi o prontuário eletrônico,
abordando também a capacidade, necessidade e prazo em lei para armazenamento
de dados. Foram esclarecidas as questões apresentadas pelos Conselheiros e o Prof.
José Raimundo agradeceu a participação da equipe, prosseguindo com a leitura das
justificativas de ausência. Após, colocou em discussão a ata da reunião de 02 de julho
de 2015, que colocada em votação foi aprovada com 3 abstenções. Passando para o
item 3 do EXPEDIENTE, o Prof. José Raimundo perguntou se havia algum inscrito
para os Informes e, tendo, passou a palavra ao  Prof. Rodolfo, que manifestou sua
preocupação sobre estar ouvindo frequentemente que PHP é inseguro e que não é
recomendável  se  desenvolver  sistemas  de  informação  nesta  linguagem  de
programação.  Disse  que  faz  parte  da  tarefa  do  ConTIC evitar  a  disseminação  de
informação desse tipo, sem que haja uma fundamentação adequada. O  Prof. José
Raimundo disse que o Conselho deve colocar essa questão numa perspectiva de
discussão futura. A seguir, perguntou se havia algo a informar pelos representantes
dos Sistemas da Área de Saúde, ao que o Prof. Abimael informou seu desligamento
do Conselho. O representante dos Sistemas de Informação em Pesquisas não estava
presente, portanto não houve informe. Falando pelos Sistemas Administrativos, o Sr.
Sérgio disse não haver informes. Falando pelos Sistemas de Gestão Acadêmica, a
Sra. Zilda informou que a assinatura digital dos diplomas iniciou em 3 de agosto. O
Prof. José Raimundo disse que este certamente é um marco na história de TI da
Universidade. Pelos Sistemas de Arquivos e Bibliotecas, a Sra. Regiane disse que a
CCPG aprovou em junho que não haverá mais a impressão de teses de dissertação,
que serão armazenadas somente em formato digital. Não houve informe dos Sistemas
de Recursos Humanos (ausente). Falando pelo FTC de Governança de TIC, o  Prof.
Rodolfo informou que havia reunião marcada para o mesmo horário da reunião do
ConTIC,  por  isso  foi  cancelada.  Não  houve  informe  do  FTC  para  Assuntos  de
Segurança  da  Informação.  O  Sr.  Queiroz,  pelo  FTC  de  Nuvem  Computacional,
informou que o Serpro solicitou algumas alterações no texto do convênio, que terão
que ser feitas para que continue a tramitação. Disse ainda que, para a aquisição dos
equipamentos que irão compor o projeto piloto da nuvem computacional Unicamp, a
instabilidade do valor do dólar acarretou em difíceis negociações com os fornecedores,
visto que os novos preços apresentados iriam inviabilizar parte do projeto. Após várias
negociações,  conseguiu-se  obter  cotações  alinhadas  com  a  disponibilidade  de
recursos, permitindo o avanço do processo de aquisição. Disse que a expectativa é de
que esteja parte em funcionamento em janeiro ou fevereiro do próximo ano. Por parte
do CCUEC, o  Sr. Queiroz informou que o tamanho de senha web foi alterado de 8
para  128  dígitos  e  que  a  rede  VPN está  disponível  para  acesso  por  dispositivos
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móveis. O Prof. José Raimundo informando pela CTIC, disse que deverá ser criado
GT, a pedido  da Reitoria,  com vistas  a fazer  planejamento  estratégico  de TIC da
Universidade, à semelhança do Planes. Disse que a oferta de serviço atual de backup
está se esgotando rapidamente  e que a ampliação deverá  ocorrer  quando houver
definição  de nuvem.  Informou que o levantamento de TIC está sendo encerrado.
Disse,  ainda,  que  o  trabalho  referente  ao  PATC  Manutenção  2016  está  sendo
realizado e que o processo está sendo redesenhado para ser informatizado. Informou
que haverá evento sobre Governança de TIC em 25 de novembro deste ano. Disse
que o CCUEC está construindo o Museu de TI da Universidade, que irá participar da
UPA deste ano.  Propôs fazer teste para votação dos itens da Ordem do Dia através
do sistema de votação eletrônico, que foi apresentado na sequência pelo Sr. Denis. O
Sr.  Denis fez  apresentação  do  Sistema,  informando  estar  ainda  em ambiente  de
desenvolvimento, o que não permitiu o teste. Passando para a ORDEM DO DIA, os
Srs.  Trettel  e  Sidney apresentaram  a  proposta  de  alteração  da  resolução  GR
52/2012,  no  que  trata  de  hospedagem  subordinada  ao  domínio  unicamp.br.  Após
discussões e sugestões de alterações, a proposta aprovada por unanimidade foi: 1)
alteração  do  título  da  Seção  VIII  para  “Da  criação  e  uso  de  nomes  e  serviços
subordinados ao domínio unicamp.br e 2) modificar a redação do artigo 43 para “A
hospedagem  de  serviços,  sítios  e  domínios  vinculados  a  nomes  sob  o  domínio
unicamp.br deverá ser feita em máquinas da rede da Unicamp. As exceções serão
analisadas  individualmente  pelo  ConTIC.” O próximo item tratou da apreciação  de
parecer favorável à utilização do serviço Google Classroom nas atividades de ensino
da  Unicamp.  Colocado  em votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  Na
sequência,  foi  apreciado parecer contrário à solicitação de hospedagem do site da
editora da Unicamp em nuvem externa,  cujo impedimento está na GR 52/2012.  O
Conselho aprovou por unanimidade o parecer.  Não havendo mais itens a tratar,  a
reunião foi encerrada às 11h10.
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