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Ata da reunião de 20 de outubro de 2015

ATA  DA  95ª  REUNIÃO  DO  CONSELHO  DE  TECNOLOGIA  E  COMUNICAÇÃO  DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 20 de outubro 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.  José  Antonio
Roversi, Prof. Rodolfo Jardim Azevedo, Prof. Rogério Custódio, Prof. Sérgio Ferreira do
Amaral, Sr. Orlando Carlos Furlan e Sr. Sidney Pio de Campos; do membro suplente Sr.
Sérgio  Alves  dos  Santos.  Compareceu,  também,  o  Sr.  Rubens  Queiroz  de  Almeida,
membro consultivo do Conselho. Ausências justificadas: Prof. Edevar Luvizotto Júnior e
Prof.  Eduardo  Galembeck.  Ausências  justificadas  fora  do  prazo:  Prof.  José  Augusto
Chinellato,  Sra.  Maria  Aparecida  Quina  de  Souza  e  Sra.  Regiane  Alcântara  Eliel.
Ausência não justificada: Prof. Douglas Soares Galvão. Compareceu como convidado:
Sr.  Éderson  F.  Ribeiro,  da  DGA.  O  Prof.  José  Raimundo  deu  início  à  reunião
apresentando  os  Srs.  Richard  Zimmerman  e  Alessandro  Januzzi,  da  Microsoft,  que
fizeram uma apresentação aos conselheiros  sobre  o  convênio  de cooperação com a
Unicamp. Após a apresentação,  o  Prof.  José Raimundo deu as boas vindas ao Sr.
Orlando Carlos Furlan, que está assumindo a Coordenação da DAC. A seguir, leu as
justificativas de ausência. Em seguida, foram colocadas em discussão as atas da reunião
de 17 de setembro e da reunião  extraordinária de 24 de setembro, que colocadas em
votação foram aprovadas 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 e o Sr. Sérgio disse que
a DGA está em vias de migração do sistema de compras, com previsão de entrada em
operação em 4 de janeiro. 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 aproximadamente 46% dos sistemas acadêmicos estão
migrados. A partir do final de novembro as unidades acadêmicas passam a ser treinadas
no novo sistema de catálogos que será implantado em janeiro de 2016. Em outubro está
sendo implantada a revisão do módulo de matrícula da medicina, etapa que precede a
migração do processo de validação de matrícula para os novos ambientes.  Informou,
ainda que está em fase de teste a implantação da assinatura digital para certificados latu
senso e  Profis,  com implantação em dezembro de 2015.  Não  estavam presentes  os
representantes dos Sistemas de Arquivos  e Bibliotecas e  Gestão de RH.  Não houve
informe de nenhum FTC. Falando pelo CCUEC, o Sr. Queiroz chamou a atenção para o
lançamento do aplicativo botão do pânico no dia 14 passado e sobre a ampliação da
cobertura  de  rede  sem  fio,  cujos equipamentos  já  estão  no  Brasil,  faltando  apenas
assinatura da Reitoria para início dos trabalhos. O Prof. José Raimundo esclareceu a
dimensão desse projeto. O Sr. Queiroz informou que todas as reuniões do Contic, a partir
de outubro, seriam transmitidas via Internet e que a primeira reunião transmitida estava
sendo assistida naquele momento por 14 pessoas. O Prof. José Raimundo esclareceu
que essa transmissão via camera web é uma demanda originada do Grupo de Trabalho
Governança. Falando pela CTIC, o Prof. José Raimundo informou que serão enviados
para parecer dos conselheiros os projetos submetidos na linha projetos do PATC. Disse,
ainda, que o Plano de Aplicação da Reserva Técnica para Conectividade à Rede ANSP
para 2015/2016 foi aprovado pela Fapesp. Informou, também que está sendo concluída a
implementação  do  sistema  de  votação  eletrônica  a  ser  adotado  na  universidade.  O
próximo  item  tratou  da  proposta  para  regulamentação  da  hospedagem  de  serviços
vinculados ao nome de domínio “unicamp.br” em servidores externos à rede da Unicamp.
Após  discussões,  definiu-se  que  este  item será  objeto  da  ordem do  dia  da  próxima
reunião. A seguir, o Prof. José Raimundo apresentou os resultados do levantamento da
infraestrutura de TIC da Unicamp. Passando para a ORDEM DO DIA, houve análise e
discussões sobre a proposta de distribuição dos recursos para o Plano de Atualização
Tecnológica  Continuada  2016,  linha  Manutenção.  Após  discussão,  definiu-se  o  valor
mínimo de R$ 30 mil a ser distribuído a todos os Órgãos participantes e aplicado redutor
a partir daí, até atingir o total de R$ 3.300.000,00 , que é o valor acordado na reunião
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ocorrida entre CTIC, AEPLAN E CGU.  Não havendo mais itens a tratar, a reunião foi
encerrada às 16h.
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Expediente

1. Convênios Microsoft e Google

Será apresentado um resumo dos trabalhos relativos à implantação dos recursos da suíte
Google Apps for Education, que contemplam a migração dos endereços de email dos
alunos para o Gmail, além do acesso livre e irrestrito, aos docentes e alunos, às diversas
facilidades para suporte ao aprendizado propiciadas pela Google. Além do CCUEC, o
projeto conta também com a participação do GGTE, que ficará encarregado do apoio à
comunidade acadêmica. O convênio com a Microsoft já foi aprovado pela Câmara para
Análise  e  Aprovação  de  Convênios  da  Unicamp e  encontra-se  em estágio  inicial  de
planejamento. Serão apresentados os programas aos quais a Unicamp poderá aderir no
âmbito  do convênio.  A  apresentação  será  feita  por  Paulo  Sérgio  Moraes,  Diretor  da
Divisão de Produção e Suporte do CCUEC. 

2. Justificativa de faltas

Serão apresentadas no momento da reunião.

3. Informes

o dos inscritos
o Sistemas Administrativos
o Sistemas da Área de Saúde
o Sistemas de Informação em Pesquisas
o Sistemas de Gestão Acadêmica
o Sistemas de Arquivos e Bibliotecas
o Sistemas de Gestão de Recursos Humanos
o Fórum Técnico Consultivo de Governança de TIC para Unicamp
o Fórum Técnico Consultivo para Assuntos de Segurança da Informação
o Fórum Técnico Consultivo para Assuntos de Nuvem Computacional
o CCUEC
o CTIC

4. PATC: Processo e Diretrizes

Todo o processo atual do PATC foi mapeado e analisado pela CTIC. O próximo passo é
a definição dos programas que irão compor o sistema PATC automatizado. As diretrizes
definidas nos Guias PATC publicados todos os anos passarão também por uma revisão e
adequação.
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Ordem do Dia

1. 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, de xx de xx de 2015

Regulamenta a hospedagem de serviços
vinculados  ao  nome  de  domínio
“unicamp.br”  em  servidores  externos  à
rede da Unicamp

   

O  Conselho  de  Tecnologia  de  Informação  e  Comunicação  (ConTIC),  no  uso  das
atribuições  conferidas  pela  Resolução  GR Nº  021/2006  de 23/03/06 e  com base em
proposta aprovada na xx Reunião Ordinária do ConTIC de xx de xx de 2015, resolve:

Art.  1º  -  A  fim  de  viabilizar  a  efetivação  do  determinado  na  Seção  VIII,  Artigo  43,
Parágrafo  Único  da  Resolução  GR 52/2012  ou  outra  que  venha  complementá-la  ou
substituí-la,  as  solicitações  de  hospedagem  de  serviços  da  Unicamp  em  servidores
externos  deverão  ser  encaminhadas  ao  ConTIC  pelo  diretor  do  Órgão/Unidade
interessado. 

I – Devem acompanhar a solicitação os seguintes documentos:

a) justificava sobre a relevância institucional para a universidade desta hospedagem ;
b) declaração explícita de responsabilidade legal com relação aos serviços hospedados;
c) declaração de não utilização para uso comercial.

II – a autorização está sujeita a análise técnica;

III  – a autorização será sempre concedida por prazo determinado, renovável, podendo
ser cancelada a qualquer momento, a critério do diretor do Órgão/Unidade ou do ConTIC,
de  modo a  preservar  o  interesse  institucional  do  Órgão/Unidade  (ou  da  Unicamp)  e
adequação às normas vigentes.

Art. 2º – Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data.

Prof. Dr. José Raimundo de Oliveira
Presidente do Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação
ConTIC / UNICAMP
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