
ATA  DA  97ª  REUNIÃO  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  E  COMUNICAÇÃO  DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 17 de novembro 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. Rodolfo Jardim Azevedo, Prof. Sérgio Ferreira do Amaral, Sr. Orlando
Carlos Furlan, Sra. Regiane Alcântara Eliel e Sr. Sidney Pio de Campos; do membro suplente Sr.
Sérgio Alves dos Santos e do membro consultivo do Conselho, Sr. Rubens Queiroz de Almeida.
Ausência justificada:  Prof.  Eduardo Galembeck.  Ausência justificada fora do prazo:  Sra.  Maria
Aparecida  Quina  de  Souza.  Ausências  não  justificadas:  Prof.  José  Augusto  Chinellato,  Prof.
Rogério Custódio e Prof. Douglas Soares Galvão. Compareceram como convidados: Sra. Sandra
Menezes de Carvalho Abreu e Sr. Roberto Romani do GGTE; Sr. Paulo Sérgio de Moraes, Sr.
Jefferson Canesqui e Sra. Sandra R. S. Pisciotto do CCUEC; Sr. Paulo Eduardo Fávero da DAC e
Sr. Éderson F. Ribeiro, da DGA. O Prof. José Raimundo deu início à reunião convidando o Sr.
Paulo Moraes para apresentar os trabalhos em curso vinculados aos convênios de colaboração
com  a  Microsoft  e  com  a  Google.  Após  a  apresentação,  comentários  e  esclarecimentos  de
dúvidas, o  Prof. José Raimundo colocou em discussão a ata da reunião de 20 de outubro de
2015 que, colocada em votação, foi aprovada com 2 abstenções. Passando para os INFORMES,
o Prof. José Raimundo perguntou se havia algum inscrito e, não havendo, perguntou se havia
algo a informar pelo representante dos Sistemas Administrativos, que 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. O Sr.
Orlando,  falando  pelos  Sistemas  de  Gestão  Acadêmica,  disse  que  a  DAC  disponibilizou  a
consulta  pelos  alunos  de  suas  notas  através  do  aplicativo  Unicamp  Serviços.  Disse  que  foi
também foi colocado no ar o site da DAC, com a possibilidade de uso do tradutor da Google.
Informou  também  que  a  primeira  fase  do  processo  de  inscrição  de  alunos  especiais  estaria
disponível via web a partir  do dia 18/11. Disse que com a implantação total deste módulo, as
inscrições dos alunos e aprovações pelos professores serão feitas exclusivamente através da
web. Disse que com isso pretendem diminuir significativamente as filas na DAC no período de
atendimento  dos  alunos  especiais.  A  Sra.  Regiane,  falando  pelos  Sistemas  de  Arquivos  e
Bibliotecas, informou que no dia 02 de dezembro será o lançamento, com a presença do Prof.
Tadeu e do Prof.  Álvaro,  do repositório da produção científica da Unicamp, que já conta com
aproximadamente 110 mil registros da produção docente e discente, neste caso principalmente de
alunos  de  pós-graduação,  e  do  portal  de  periódicos  da  Unicamp,  que  congrega  as  revistas
editadas na Unicamp. Destacou ainda que a Biblioteca foi  agraciada com o primeiro lugar no
Brasil em concurso CAPES de divulgação em serviços de recursos e fontes de informação. Não
estava presente o representante do Sistema de Gestão de RH. Falando pelo FTC de Governança
de TIC, o Prof. Rodolfo informou que está sendo finalizado o relatório referente ao questionário de
sistemas da Unicamp. Disse que uma das decisões tomadas foi dividir o relatório em duas partes,
uma  parte  contenplando  sistemas  de  grande  porte  e  sistemas  corporativos  e  a  outra  parte
abordando  os  sistemas  menores,.  Disse,  ainda  que  o  FTC  está  iniciando  a  formulação  do
calendário de programação e atividades do próximo ano, a ser apresentado na próxima reunião do
Conselho. O Prof. José Raimundo informou, pelo FTC de Segurança da Informação, que o FTC
tem  estado  bastante  ativo  nos  últimos  meses  por  uma  série  de  acontecimentos,  como
vulnerabilidades detectadas. Disse que há uma série de recomendações que pretende colocar no
site, como novas ferramentas de auditoria para sistema de segurança. Falando pelo CCUEC, o Sr.
Queiroz informou do  lançamento  da  nova  versão  do  site  do  CCUEC,  com destaque  para  o
catálogo  de  serviços  com a  descrição  detalhada  de  cada  um dos  serviços  que  estão  sendo
oferecidos, quem e como podem ser solicitados. A meta é que até o final do ano todos os serviços
estejam nesse catálogo. Informou que as palestras do encontro de profissionais de TIC ocorrido
em 14 e 15 de outubro já estão disponíveis no cameraweb e amanhã será criada página com
apontadores para as palestras que foram apresentadas. Passando aos informes da CTIC, o Prof.
José Raimundo falou sobre a queda de sistema ocorrida no dia anterior entre 12h53 e 17h18
com  curto  retorno  e  nova  queda,  com  retorno  definitivo  às  18h48,  informando  que  foi  um
rompimento  de  fibra  na  Rodovia  Anhanguera.  Disse  que  todas  as  instituições  de  ensino  e
pesquisa de Campinas e região foram afetadas. O próximo informe foi relativo à assinatura digital.
O  Prof. José Raimundo disse que está sendo desenvolvido trabalho de certificação pessoal,
através do ICPEDU – sistema disponibilizado pela RNP, com apoio da equipe de desenvolvimento
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do  CCUEC,  que  permitirá  que  todo  docente,  aluno  ou  funcionário  da  Unicamp  tenha  seu
certificado  digital  reconhecido.  Isso  possibilitará  assinar  alguns  documentos,  ainda a  serem
definidos. Sobre o E-vote, o Prof. José Raimundo disse que foi disponibilizado para todos que
possuam cadastro no SISE uma plataforma de “eleição como serviço”. Os usuários que atendam
a este requisito poderão acessar a plataforma e configurar uma eleição. O sistema foi colocado à
disposição da CIDD, que fez a primeira eleição real usando a plataforma, elegendo com sucesso o
vice-presidente  desta  câmara.  Em  breve  será  divulgado  o  endereço.  Sobre  o  planejamento
estratégico  2016/2020,  informou que  a  CTIC participou  de duas  oficinas  da COPEI,  em que
participaram não só membros da COPEI, mas também diretores de Unidades e Órgãos. Nestas
oficinas  discutiu-se  o  planejamento  estratégico  da  universidade.  Foram  definidas  estratégias
corporativas e dentro dessas, tópicos. Destacou que dentro da chamada estratégia corporativa,
havia governança corporativa, em que foi incluído o tópico “governança de TIC” e que dentro da
estratégia gestão de processos foi incluído o tópico “gestão de TIC”. Falou, ainda, sobre o museu
de computação da universidade,  informando que o CCUEC está  montando este  museu,  cujo
objetivo  é  a  preservação  de  equipamentos  de informática  que  serviram de base ao histórico
acadêmico  e  administrativo  da  universidade.  Pretende-se  que  este  museu  esteja  aberto  a
visitações programadas por escolas e grupos interessados. Passando para o item 4, o Prof. José
Raimundo lembrou a história do PATC, cujo objetivo inicial era atender os órgãos ligados à PRDU
e depois foi ampliado. Que significou um trabalho muito grande da secretaria e da coordenadoria
da CTIC até o último PATC, tendo proposto a automatização desse processo. Informou que todo o
processo já foi mapeado. Disse, ainda, que é necessário estabelecer diretrizes para essa nova
solução e que sua intenção é a ampliação dos órgãos que podem submeter seus projetos através
do PATC. Pediu aos conselheiros que façam sugestões através do blog.  Houve discussões e
sugestões para o processo PATC. O Prof. Rodolfo pediu para que seja apresentado o que já se
tem,  para  que  sejam  levantadas  sugestões,  ao  que  o  Prof.  José  Raimundo disse  que  tinha
pretensão de fazer isso na reunião, mas que sugere que aqueles que tem contribuições a fazer,
que façam no blog, para ser discutido na próxima reunião. O Prof. Clésio disse que o PATC é um
processo que demanda muito esforço, para um resultado sempre igual. Disse que se olharmos os
últimos 5 anos, não há uma diferença sensível na distribuição de valores, então acha que deveria
incorporar esse valores já como forma de manutenção para as Unidades e esquecer o PATC da
forma como é conduzido hoje, com análise de proposta, pois o ConTIC não tem influência sobre
esses valores. O Prof. José Raimundo disse que é essa discussão que deseja que seja feita.
Disse  que  julga  ser  necessário  haver  um  processo  sistemático  e  transparente  para  fazer  a
distribuição. O Prof. Clésio disse que a avaliação é de acordo com o parque computacional de
cada unidade, então o valor é proporcional. O que deve ser feito é o inventário do parque de cada
Unidade, assim o esforço seria gasto discutindo o crescimento. O Prof. José Raimundo disse que
isso seria o PATC Projeto, ao que o Prof. Clésio argumentou que não seria, pois estaria dentro do
volume  de  dinheiro  do  PAT  Manutenção.  O  Prof.  José  Raimundo  disse  que  o  programa  de
universidades espanholas tem uma regra que diz que 5% do orçamento da Universidade precisa
ser aplicado em TI. Disse que nós não chegamos a 1%. O Prof. Rodolfo disse que gasta-se muita
energia com coisas óbvias e não se discute outras coisas. O corte vem em cima de capital e não
de custeio. Disse que vai chegar um momento onde as licenças não vão ser cumpridas. Disse que
gosta da ideia de se poder falar que a nossa meta é trocar 20% das máquinas por ano, não sendo
preciso pedir,  a partir  de lista elaborada pela DGA, assim a parte de trocar as máquinas fica
automática  via  DGA.  E  para  as  coisas  novas,  usar  PATC Projeto.  Disse  que  em  relação  a
software, temos dependência de licenciamento, o que preocupa é que não deixarão de subir, o
que não acontece com o orçamento do PATC. Disse que seria bom ver uma separação desses
valores  para  que  se  tome  atitudes  diretamente  neles.  Disse  ver  3  categorias:  parque
computacional básico, que garante a troca a cada 5 anos e vai-se decidir a idade média do parque
computacional  da  Unicamp;  categoria  licenças,  que  precisam  ser  renovadas  e  que  deve-se
verificar a possibilidade de unir algumas e a categoria outros.O Prof. José Raimundo disse que é
essa discussão que deve ocorrer  desde agora,  pois sempre se discute o processo PATC em
junho/julho.  Passando  para  a  ORDEM  DO  DIA,  foi  colocada  em  votação  a  proposta  para
regulamentação da hospedagem de serviços vinculados ao nome de domínio “unicamp.br” em
servidores externos à rede da Unicamp, Instrução Normativa ConTIC IN 01/2015, que colocada
em  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Não  havendo  mais  itens  a  tratar,  a  reunião  foi
encerrada às 16h.
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