
ATA  DA  98ª  REUNIÃO  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  E  COMUNICAÇÃO  DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 16 de dezembro com início às 14h06
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.
José Antonio  Roversi,  Prof.  Rogério  Custódio,  Prof.  Sérgio  Ferreira  do Amaral,  Prof.  Douglas
Soares Galvão, Sra. Maria Aparecida Quina de Souza, Sr. Orlando Carlos Furlan, Sra. Regiane
Alcântara Eliel  e Sr.  Sidney Pio de Campos;  dos membros suplentes Prof.  Ivan Luiz Marques
Ricarte, Prof. Paulo de Barros Correia e Sr. Eduardo Trettel e do membro consultivo do Conselho,
Sr. Rubens Queiroz de Almeida. Ausências justificadas: Prof. Eduardo Galembeck e Prof. Rodolfo
Jardim Azevedo. Ausência justificada fora do prazo: Prof. José Augusto Chinellato. Ausência não
justificada: Sr. Marcos Zanatta. Compareceram como convidados: Sr. Paulo Eduardo Fávero da
DAC e Sr. João Carlos Curti, da DGRH. O Prof. José Raimundo deu início à reunião convidando
o  Sr.  João  Carlos  Curti  para  apresentação  da  DGRH.  Após  a  apresentação,  comentários  e
esclarecimentos de dúvidas, o Prof. José Raimundo colocou em discussão a ata da reunião de
17 de novembro de 2015 e a ata da reunião extraordinária de 30 de novembro de 2015 que,
colocadas  em  votação,  foram  aprovadas  com  1  abstenção.  Após,  o  Prof.  José  Raimundo
consultou sobre a inversão da ordem da pauta, iniciando pela ORDEM DO DIA. Houve consenso
na aprovação da inversão sugerida. Assim, O  Prof. José Raimundo  colocou em discussão o
primeiro item, que tratou do calendário de reuniões do Conselho para o primeiro semestre de
2016. A data para a reunião de fevereiro ficou definida como dia 15, às 14h. Foi aberta enquete
online para definição para os meses de março a julho. O próximo item tratou da renovação do
contrato de licenciamento institucional do software Mathematica, tendo sido apresentado parecer
favorável à renovação do contrato. O Prof. Clésio perguntou sobre o período de contratação e o
valor a ser gasto, manifestando sua percepção de queda na utilização do software. O Sr. Queiroz
esclareceu que além dos registros de acesso ao servidor de licenças, há grande utilização de
licenças de uso doméstico por docentes e alunos. Quanto ao valor e prazo, informou que são 27
mil dólares pelo período de 4 anos. Essa informação foi corrigida mais adiante, sendo 27 mil
dólares pagos anualmente, tendo o contrato a duração de três anos. Colocada em votação, a
proposta de renovação foi aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se à avaliação dos
pareceres  referentes  aos  projetos  submetidos  através do PATC.  O  Prof.  Clésio  destacou  os
projetos  de  números  5,  11,  12,  13  e  14,  que  são  projetos  submetidos  pela  PREAC  e  pela
PREFEITURA de câmeras para monitoramento de segurança.  Disse que desses 5 pedidos,  1
obteve  parecer  favorável  e  4  obtiveram  pareceres  contrários  e,  desses  últimos,  por  motivos
diferentes.  Manifestou  que  cabe  revisão  e  homogeneização  desses  pareceres,  além  de
posicionamento do ConTIC em relação a essa questão, como o Conselho entende a questão de
segurança interna do campus,  se é objeto de definição pelo ConTIC. A  Sra. Regiane  citou o
Projeto Campus Tranquilo, que tem aquisição grande de câmeras, pediu que se verifique se esse
projeto contemplaria os projetos PATC. O  Prof. Clésio  disse que tem dúvida se esse tipo de
aquisição é do escopo de TIC, citou as características das linhas projeto e manutenção do PATC,
sendo  que  nesse  último  o  item  câmeras  está  na  lista  de  itens  autorizados.  O  Sr.  Trettel
manifestou que sua avaliação favorável  a  um dos projetos  deu-se por  ele  estar  justificado e
estruturado de forma que se entende o objetivo  do autor,  os demais  não contém justificativa
completa. Manifestou a pertinência das colocações do Prof. Clésio quanto à discussão sobre esse
tipo de aquisição, manifestando ainda, sua opinião de que CFTV não está dissonante de TI. Não
tendo  destaque  sobre  os  demais,  foram  colocados  em  votação  em  bloco  e  aprovados  por
unanimidade. Após discussões, ficou decidido que a discussão levantada pelo Prof. Clésio deverá
ser inserida no Expediente da pauta da próxima reunião do Conselho e que os itens destacados
serão retirados de pauta, para análise da CTIC, devendo retornar oportunamente à pauta. Os
próximos itens trataram de autorização para criação dos domínios g.unicamp.br e m.unicamp.br,
os quais foram votados em bloco e aprovados por unanimidade. O Prof. Clésio sugeriu que o
Anexo I,  em que constam as orientações que regem o uso das contas de correio  eletrônico
@g.unicamp.br e @m.unicamp.br, seja alterado para ficar mais claro quanto ao redirecionamento.
Passando para os INFORMES, o Prof. José Raimundo perguntou se havia algum inscrito e, não
havendo, prosseguiu. Não tendo representante da Área de Saúde indicado para a vaga do Prof.
Abimael  e  na ausência  do representante  dos Sistemas de Administração,  não houve informe
dessas áreas.  Não houve informe do Sistema de Informação em Pesquisas.  O  Sr.  Orlando,
falando pelos Sistemas de Gestão Acadêmica, disse que a DAC está fazendo revisão de alguns
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processos de ingresso do vestibular. Disse que também está em curso processo de virtualização
de  todas  as  máquinas  que  provêm serviços  da  DAC,  já  foram virtualizados  26  servidores  e
substituídas 9 máquinas físicas nesse último mês. Manifestou interesse na alteração da resolução
13/2014. O Prof. José Raimundo pediu que se volte nesse assunto na próxima reunião, posto o
adiantado  da  hora.  Não  houve  informes  dos  Sistemas  de  Gestão  de  RH  e  dos  FTCs  de
Governança, Segurança e Nuvem. Falando pelo CCUEC, o Sr. Queiroz informou do projeto VOIP.
Disse que houve a aquisição de 1 servidor e 12 telefones IP com verba FAPESP, ao custo de
R$16.000 sendo configurados e instalados nessa semana, com uso de software livre. Na segunda
fase serão adquiridos 100 telefones, na 3ª será a operação do serviço e na 4ª a mudança dos
8.500 ramais da Unicamp para essa solução. Discorreu sobre as vantagens do Sistema VOIP e
respondeu  aos  questionamentos.  Falou  sobre  a  reforma  do  Datacenter,  principalmente  para
preparação para o projeto Nuvem. Anunciou uma parada no próximo Carnaval. Estimatimou-se
que  a  reforma  total  do  Datacenter  demandará  um  investimento  de  R$  3.500.000,00,  a  ser
realizado nos próximos dois anos, após a liberação dos recursos. Falando pela CTIC, o Prof. José
Raimundo destacou os projetos encaminhados como CTIC, começando pelo Campus Tranquilo,
com aquisição de equipamentos para rede sem fio nas áreas comuns. Está sendo feito contrato
com empresa para instalação.  Comunicou que, visando maior transparência às reuniões,  está
sendo  proposto  que  haja  um  canal  de  comunicação  com a  comunidade  ao  vivo,  via  Twiter.
Informou, ainda, que a CTIC está em contato com a empresa Opencadd com o objetivo de discutir
licenciamento institucional  do software Matlab.  Não havendo mais itens a tratar,  a  reunião foi
encerrada às 16h 15min.
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