
ATA DA 95ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 17 de setembro com início
às 14h05 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 Augusto Chinellato, Prof. José
Antonio  Roversi,  Prof.  Rodolfo Jardim Azevedo,  Sra.  Regiane Alcântara Eliel  e  Sr.
Sidney Pio de Campos; dos membros suplentes Prof. Ivan Luiz Marques Ricarte, Prof.
Paulo de Barros Correia, Sr. Sérgio Alves dos Santos, Sra. Ademilde Félix Gomes e
Sra.  Zilda  Aparecida  Rodrigues.  Compareceu,  também,  o  Sr.  Rubens  Queiroz  de
Almeida,  membro  consultivo  do  Conselho.  Ausências  justificadas:  Prof.  Rogério
Custódio e Prof. Sérgio Ferreira do Amaral. Ausência não justificada: Prof. Douglas
Soares Galvão. Compareceram como convidados: Sr. Éderson F. Ribeiro, da DGA e
Sra.  Daniela Feijó  Simões,  do SBU. O  Prof. José Raimundo  deu início à reunião
colocando em discussão a ata da reunião de 12 de agosto, que colocada em votação
foi  aprovada  com  1  abstenção.  Passando  para  o  EXPEDIENTE,  o  Prof.  José
Raimundo passou a palavra ao Prof. José Augusto, que fez apresentação sobre o
CENAPAD. A seguir, leu as justificativas de ausência. Passando para os INFORMES,
o Prof. José Raimundo perguntou se havia algum inscrito e, tendo, passou a palavra
ao Prof. Eduardo, que disse que iniciou no dia 15 p.p., curso de desenvolvimento de
aplicativos  para  IOS,  em  parceria  com  a  Coursera.  É  um  programa  de  4  cursos
integrados, bastante prático, diferente do que tem sido oferecido pela Unicamp, pois
tem TCC. O Prof. Eduardo é responsável pelo desenvolvimento final. A seguir, o Prof.
José Raimundo perguntou se havia algo a informar pelo representante dos Sistemas
Administrativos e o Sr. Sérgio disse não haver. Não tendo representante da Área de
Saúde indicado para a vaga do Prof. Abimael e na ausência do representante dos
Sistemas de Informação em Pesquisas, não houve informe dessas áreas. A Sra Zilda,
falando pelos Sistemas de Gestão Acadêmica, disse que estão bem adiantados na
migração do SIGA, com cerca de 41% dos aplicativos já migrados. Não houve informe
dos Sistemas de Arquivos e Bibliotecas. A Sra Ademilde, representante dos Sistemas
de Recursos Humanos, disse que o projeto E-social tem previsão de implantação em
2016. A equipe está também trabalhando com a PRDU, no projeto de implantação do
posto de trabalho. Falando pelo FTC de Governança de TIC, o  Prof. Rodolfo  disse
que o grupo decidiu olhar para a própria organização e o que chamou mais a atenção
foi  a  questão  da  transparência.  Nesse  sentido,  propôs  a  divulgação  do  que  está
fazendo. Na sequência, apresentou resumo dos trabalhos do FTC contendo objetivo,
problemas e ações propostas. Dentre as ações propostas estavam a transmissão das
reuniões do ConTIC e treinamento em governança para profissionais  de TIC.  Não
houve informe do FTC para Assuntos de Segurança da Informação. Representando o
FTC Nuvem, o Prof. José Raimundo disse que estão na expectativa da aprovação do
projeto submetido à FINEP. Destacou as iniciativas de treinamento e envio de técnicos
para visitas,  que são atividades internas sem maiores repercussões de custo.  Por
parte do CCUEC, o Sr. Queiroz informou que ocorreu em 31 de agosto o pregão para
aquisição de equipamentos de rede sem fio do projeto Campus Tranquilo, cujo objetivo
é a ampliação da cobertura da rede sem fio da Unicamp, primordialmente Eduroam,
Unicamp  Visitante  e  a  própria  rede  Unicamp.  Informou  que  o  valor  originalmente
reservado para esta aquisição, de 730 mil, caiu para aproximadamente 430 mil, o que
possibilitará a realização,  ainda em 2015, de atividades previstas para 2016. Ainda
sobre  este  projeto,  na  parte  de  monitoramento,  disse  que  será  usada  a  rede  da
Unicamp  e  que,  por  conta  disso,  serão  adquiridos  ainda  neste  ano  10  switches,
melhorando substancialmente  a  velocidade  de transmissão de dados no backbone
Unicamp.  No  tocante  à  melhoria  de  sinal  telefônico,  disse  que  está  havendo
negociação  com a Vivo para  instalação  de estação radiobase.  Falou,  também, da
participação do CCUEC, com apoio da CGU, na UPA, tendo ocorrido a inauguração do
Museu  de  Informática,  com  cerca  de  200  visitantes.  O  Prof.  José  Raimundo,
informando pela CTIC, disse que foi publicada a alteração da GR 52/2012, conforme
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decidido  na  reunião  anterior  do  Conselho,  porém  de  forma  incompleta,  sendo
necessária  pequena  correção.  Destacou,  também,  que  participou  de  oficina  de
preparação do Planes 2016 a 2020, como membro do COPEI e que, na ocasião, foi
evidenciada  a  palavra  TIC.  Falou  da  importância  da participação  do ConTIC para
estabelecer  o  que  vai  entrar  no  planejamento  geral  da  Unicamp,  em  termos  de
governança  de  TIC,  planejamento  de  aquisições,  dentre  outros.  Pediu  ao  FTC
Governança  para  discutir  sobre  isso em sua  próxima reunião.  O item 4 tratou  de
discussão sobre definição de uma instrução normativa que regule a hospedagem de
máquinas e serviços fora da rede Unicamp. Após discussões, ficou decidido que o
Prof.  José Raimundo irá solicitar  minuta à equipe de Segurança do CCUEC, a ser
trazida para apreciação do Conselho na próxima reunião. O item 5 tratou da análise do
Plano de Aplicação da Reserva Técnica para Conectividade à Rede ANSP 2015/2016.
Ficou definido que o assunto deverá ser objeto da Ordem do Dia na próxima reunião.
Passando para a ORDEM DO DIA,  houve análise  e discussões sobre o Plano de
Atualização  Tecnológica  Continuada  2016,  linha  Manutenção.  A  planilha  de
consolidação  dos  planos,  com  análise  dos  pareceristas  foi  aprovada,  tendo  sido
solicitada  correção  em um erro  de  digitação.  Não  havendo  mais  itens  a  tratar,  a
reunião foi encerrada às 16h15.
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