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1. Ata da Reunião de 13 de setembro de 2016

ATA DA 105ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 13 de setembro de 2016, com início às 14h09 na
sala do CONSU, sob a presidência do Prof. José Raimundo de Oliveira e com o compareci-
mento dos membros titulares Prof. Clésio Tozzi, Prof. Eduardo Galembeck, Prof. José An-
tônio Roversi, Prof. Rogério Custódio, Sra. Cleusa Milani; dos membros suplentes, Prof.
Paulo Lício de Geus, e Sr. Sidney Pio de Campos; do membro consultivo do Conselho, Sr.
Rubens Queiroz de Almeida. Compareceram como convidados: Sr. Paulo Eduardo Fávero,
da DAC; Sr. João Carlos Curti, da DGRH; Sr. Carlos Fernando Papotti, do Gastrocentro, Sr.
Fábio Mengue, do HC, Sr. Marcelo Solha, do CAISM, Sr. André Ormenese, do Hemocentro,
Sra. Valéria dos Santos Gouveia Martins, da SBU e Sra. Nelma Aparecida Magdalena Mon-
ticelli, da PRDU. O Prof. José Raimundo deu início à reunião convidando a Sra. Cleusa
Milani para fazer a apresentação da Área de Saúde. Após a apresentação, o Prof. José
Raimundo apontou o crescimento do trabalho da área apresentada. Destacou a abran-
gência de atuação do Hemocentro, reforçado pela Sra. Cleusa Milani que disse ser um
centro de referência muito importante. O Prof. José Antônio Roversi perguntou se há
previsão de entrar em operação o novo sistema que será implantado no HC. A Sra. Cleu-
sa Milani disse que nessa semana uma equipe do HC estava fazendo um treinamento no
Hospital de Porto Alegre e que já foi feita a instalação do sistema no HC da Unicamp.
Ressaltou que um sistema de gestão hospitalar é algo muito complexo e trabalhoso, ha-
vendo necessidade de conversão de dados cautelosa e eficiente. Previu de 2 a 3 anos de
trabalho para que o sistema esteja funcionando adequadamente. O Prof. José Raimun-
do perguntou qual gerenciador de banco de dados será utilizado. A Sra. Cleusa Milani
comentou que em Porto Alegre usam o Oracle, mas existe a possibilidade de usar o Post-
gresql. O Sr. Fábio Mengue confirmou a informação de que o hospital de Porto Alegre
utiliza até hoje o sistema Oracle apesar de ser mais antigo, mas estão migrando para um
sistema em Java, possibilitando tanto o uso do Oracle como Postgresql. Informou que o
HC da Unicamp está instalando essa nova versão que entra em uso a partir do ano que
vem. O Prof. José Raimundo informou que o HC está ligado ao backbone do CCUEC, mas
passará a ter uma ligação redundante, por fibra, com o Centro de Computação. O Sr. Ru-
bens Queiroz acrescentou que a contratação da empresa está nos trâmites finais e que
fará uso de recursos FAPESP. Ao fim dos comentários e esclarecimentos, o Prof. José Rai-
mundo colocou em discussão a ata da reunião de 18 de agosto de 2016, que colocada em
votação, foi aprovada com duas abstenções. Manifestou sua preocupação com a forma-
ção do quórum devido ao grande número de membros ausentes. Justificou as faltas e
passou para os informes. Não houve informes dos Sistemas Administrativos, da Área de
Saúde, da Informação em Pesquisas, Gestão Acadêmica, Arquivos e Biblioteca e Gestão
de Recursos Humanos. Também não houve informes do FTC para Assuntos de Segurança
da Informação. Com relação ao FTC para Assuntos de Nuvem Computacional disse que fa-
ria as considerações no próximo tópico do Expediente. Não houve informes do CCUEC.
Nos informes da CTIC o Prof. José Raimundo abordou sete itens. No primeiro item ques-
tionou sobre o projeto Kyatera, dizendo que muitos equipamentos não estão com os seus
leds acesos. Perguntou ao Prof. José Antônio Roversi o que sabia sobre o assunto. O Prof.
José Antônio Roversi disse que o projeto está sem comunicação e por isso desligado.
Isso ocorre porque está aguardando o término da construção do prédio que disporá uma
sala para seu abrigo. Disse também que no dia seguinte teria uma reunião com o novo
coordenador e então terá informação sobre os prazos para término do prédio e conse-
quentemente a ativação do projeto. O Prof. José Raimundo ressaltou que não era uma
cobrança, que apenas precisa diagnosticar a situação, pois o Kyatera está ocupando um
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ponto de conexão importante, além de ocupar grande espaço. Falou para conversarem
novamente e definirem uma forma útil de utilização para todos. O Prof. José Antônio
Roversi explicou que a linha com São Paulo era para fins experimentais, ligando labora-
tórios. Porém os atuais laboratórios que usam o Kyatera não têm mais a integração pro-
posta inicialmente, não sendo utilizada toda a banda programada. Se dispôs a levar o
tema para a reunião com o novo coordenador e dar continuidade ao assunto. Adiantou
que a previsão do término do prédio é em março de 2017. O Prof. José Raimundo pas-
sou para o segundo item que tratava sobre o sistema de votação eletrônico da CIPA. In-
formou que todos devem ter recebido um e-mail informativo e que será a primeira vez
que utilizarão esse tipo de sistema, que veio para substituir a votação em papel. O siste-
ma utilizado é o Helios Voting e nele foram criados alguns recursos para que fosse ade-
quado ao uso na Unicamp. Um deles é o sistema de cadastro preliminar do usuário, de
forma que faça a validação do e-mail correto do eleitor. Alertou que quem não fizer o
cadastro do e-mail no sistema, poderá votar em papel. Outro ponto é o cadastro de se-
nha que será gravada criptografada na base de dados, para aumentar a segurança. Em
contrapartida, será impossível  recuperar a senha, caso seja esquecida. Para ajudar o
usuário, será registrada uma frase de recordação. Disse que a cada nova eleição exigirá
o cadastramento de uma nova senha. A Sra Ademilde Félix Gomes se mostrou preocupa-
da com a real possibilidade de esquecimento da senha e a consequente ausência do voto
do servidor, considerando o número de aproximadamente 10.000 funcionários. O  Prof.
José Raimundo explicou que até o dia 05 de outubro existe a possibilidade de cadastrar
uma nova senha. Após esta data, caso o usuário não lembre sua senha, não conseguirá
votar, incorrendonas penalidades previstas. O Prof. Clésio Tozzi levantou a dúvida se o
e-mail recebido pedia apenas cadastro de senha ou confirmação do endereço de e-mail.
O Prof. José Raimundo respondeu que ao receber o e-mail e entrar para cadastrar uma
senha, o usuário também confirmará o e-mail. O Prof. Paulo Lício falou que o esqueci-
mento da senha se assemelha ao esquecimento do número do candidato. O Prof. José
Antônio Roversi discordou dizendo que o eleitor pode votar em branco e registrar seu
voto. O Prof. Paulo Lício concordou e disse achar absurdo o voto ser obrigatório. O Prof.
José Raimundo sugeriu ver com a CIPA ou DGRH uma justificativa para esses casos, com
o intuito de não penalizar o funcionário que esqueceu a senha. O Prof. José Antônio Ro-
versi perguntou se pode considerar voto nulo. O  Prof. José Raimundo respondeu que
não. Perguntou à Sra Ademilde se já existe algum tipo de justificativa para ausência do
voto. A Sra Ademilde Félix Gomes respondeu que sim, para motivos como férias, licença
prêmio e docente no exterior, mas que poderia encaminhar um pedido. Lembrou do pro-
blema, de como atestar esses casos. O Prof. José Antônio Roversi voltou ao assunto do
envio do e-mail e questionou sobre a possibilidade de outra pessoa acessá-lo. O  Prof.
José Raimundo falou que o cadastro da senha exige o preenchimento de algumas infor-
mações pessoais e que o link é específico por usuário, dificultando seu uso por outras
pessoas. O Sr. Sidney Pio de Campos falou que uma das políticas de segurança é não en-
viar links por e-mail. Por conta disso, no mesmo dia recebeu várias ligações questionan-
do o e-mail de cadastramento de senha, que solicitava clicar em um link. Enviou então
e-mail a todos servidores dizendo que o e-mail era legítimo. Disse também que valeria a
pena pensar, a médio prazo, em se usar o SISE para esse fim. O Prof. Clésio Tozzi levan-
tou a possibilidade do endereço de e-mail não corresponder a pessoa correta e ser usado
para cadastramento de senha e voto ilegítimo. O Prof. José Raimundo lembrou que o
endereço de e-mail utilizado é o que está cadastrado no sistema Vida Funcional Online
do DGRH e sugeriu continuar essa discussão com os peritos. O Sr. Sidney Pio de Campos
comentou que o envio desse e-mail teve um problema técnico, pois estava com seu ca-
beçalho duplicado, gerando problemas para sua entrega. O Sr. Rubens Queiroz mencio-
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nou as duas linhas, demonstrando essa questão. O  Prof. José Raimundo, após discus-
sões, esclareceu que será feito um trabalho juntos às unidades, incentivando a divulga-
ção sobre o novo sistema de voto e a importância de atender a solicitação do cadastra-
mento de senha feita por e-mail. O Sr. Rubens Queiroz falou que estatisticamente uma
campanha feita por e-mail tem sucesso de apenas 5%, recomendando o uso de comunica-
dos impressos para esta finalidade. O Prof. José Raimundo passou para o terceiro item
que tratava sobre o uso da conta pessoal no Facebook para conectar-se à rede sem fio
da Unicamp, que teve seu uso iniciado na semana da UPA. Informou que após esse teste,
que foi bem-sucedido, o acesso à rede Unicamp-Visitante poderá ser feito por meio da
identificação usada na rede social. O Sr. Rubens Queiroz alertou que os serviços libera-
dos nesta rede são restritos. O Prof. José Raimundo informou que foi um trabalho de-
senvolvido pela equipe de segurança de redes do CCUEC. No quarto item o Prof. José
Raimundo falou sobre o sistema de assinatura digital que permite múltiplas assinaturas
num mesmo documento. Informou que o sistema ICPEdu da RNP também está estrutura-
do para uso desse recurso. O Prof. José Antônio Roversi perguntou o custo de geração
dos cartões. O  Prof. José Raimundo  respondeu ser de R$ 150,00, com validade de 3
anos. No quinto item o Prof. José Raimundo relatou sobre a adoção de software aberto
para soluções de spam. Disse que esse sistema está bloqueando em média 6 milhões de
mensagens por mês das 9 milhões recebidas, diminuindo consideravelmente o número de
spans que chegam à caixa postal dos usuários. Reforçou tratar-se de um mecanismo de
código aberto, sem custo e com resultado satisfatório. Passando para o sexto item, falou
sobre a segurança física dos datacenters do Centro de Computação e os demais dentro
do campus. Justificou a preocupação por conta da radicalização dos movimentos sociais
enfrentados atualmente pela universidade. Falou que estão sondando a possibilidade de
contratação de assessorias de segurança de datacenters. No sétimo e último informe da
CTIC, o Prof. José Raimundo demonstrou a preocupação com o futuro do ConTIC. Lem-
brou que faz 10 anos que esse conselho foi estabelecido pela Resolução GR – 21/2006 de
23 de março de 2006 e que faz 3 anos e 1 dia que participou de sua primeira reunião,
quando observou a importância de alguns indicativos, mesmo que simbólicos, como por
exemplo, a realização das reuniões na sala do CONSU, caracterizando comprometimento
da administração central com os assuntos referentes à tecnologia da informação e comu-
nicação. Falou que na ata da primeira reunião que participou, estão sinalizadas algumas
conquistas do ConTIC, como por exemplo, assento na COPEI e passar a ser vinculado a
CGU. Voltou à sua preocupação, mencionando a fase de mudança de gestão que se apro-
xima. Disse ser importante consolidar o que já foi conquistado e aumentar a importância
do ConTIC. Disse ser importante evoluir na participação efetiva dos órgãos de Pró-Reito-
ria, envolvimento mais direto da CGU, fazendo do ConTIC um agente muito ativo na go-
vernança de TI. Solicitou sugestões para manutenção e evolução desse conselho. Como
ninguém se manifestou, pediu que refletissem sobre o assunto e que ficaria no aguardo
dessas sugestões. Passou para item 2.4 do EXPEDIENTE que tratava sobre as aquisições
do Projeto Nuvem apresentando uma planilha que demonstrava os valores e situação dos
assuntos e necessidades do projeto. Lembrou que o projeto teve início em 2014, quando
foi elaborado de forma multidisciplinar com foco na tecnologia e que, após ser aprovado
pela COPEI e pelo CONSU, foi então submetido ao programa CTINFRA da FINEP. Em agos-
to  de  2016  foi  recebida  a  notícia  da  aprovação  do  projeto,  com  recursos  de
R$ 8.400.000,00. Disse que a verba ainda não veio e que ainda não existe uma previsão
sua liberação. Relatou que foi informado que esse projeto foi muito elogiado na FINEP.
Falou que enquanto isso já estão implantando o que chamam de embrião da nuvem, num
modelo de computação modular escalável. Para isso estão usando recursos da universi-
dade. Além disso, foram doados equipamentos pelo SERPRO para uso em treinamentos e
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pesquisas, gerando apenas o custo do seu transporte de São Paulo até a Unicamp. Disse
que alguns custos já estavam previstos em planejamentos específicos. Explicou que a
aquisição de solução de armazenamento de dados corporativos foi adquirida com os re-
cursos que já tinham, num preço bem abaixo do mercado, assim como a aquisição de
equipamento para o piloto do projeto nuvem Unicamp e banco de dados. Falou sobre as
despesas com treinamentos básicos em ambiente de computação em nuvem, que serão
necessários apenas quando estiver concluída a aquisição dos equipamentos. Entre os de-
mais itens, destacou a compra de nobreaks, por serem caros. Concluiu dizendo que essas
aquisições giram em torno de R$ 6.000.000,00, mas que as despesas feitas até o momen-
to estão em torno de R$ 3.000.000,00. O Prof. Paulo Lício perguntou se tudo foi feito
independente da aprovação da FINEP. O Prof. José Raimundo respondeu que sim. O Sr.
Rubens Queiroz complementou dizendo que alguns itens ainda estão tramitando, dando
como exemplo a compra dos nobreaks, que passarão por pregão, abrindo a possibilidade
de comprá-los por valor menor. Ressaltou que a previsão do uso dos R$ 6.000.000,00 era
apenas para compras de equipamentos, mas com o andar do processo e as economias ob-
tidas, será possível ampliar o projeto realizando aquisições que não estavam previstas
originalmente. Ressaltou o uso de tecnologia hiperconvergente, que permite a evolução
dos serviços usando a estrutura existente, otimizando assim os recursos utilizados. Não
havendo mais perguntas, o Prof. José Raimundo encerrou o Expediente e passou para a
Ordem do Dia. No primeiro item que se tratava da unificação de acesso aos sistemas ad-
ministrativos, iniciou sua fala lembrando que assim que assumiu a coordenação da CTIC,
há 3 anos, foi cobrado por um docente que existisse apenas uma senha para acessar os
diversos  sistemas que utilizava. Disse que recentemente chegou a mesma solicitação
pela PRDU e que em uma conversa que teve com essa Pró-Reitoria, lamentou que muitas
das ações do ConTIC não eram disseminadas na Unicamp. Em função disso, gerou-se uma
recomendação ConTIC que será encaminhada para ser analisada e aprovada pela admi-
nistração superior, provavelmente pela CAD. O Prof. José Raimundo solicitou que a Sra.
Nelma fizesse algum comentário sobre a sugestão que partiu da PRDU. A Sra. Nelma co-
mentou que a PRDU está recebendo muitas solicitações de melhorias em relação ao uso
de senhas de acesso aos sistemas e que compareceu à reunião como ouvinte para acom-
panhar as discussões e entender quais são as dificuldades e propostas do conselho, para
que a PRDU possa encaminhar à CAD para uma deliberação. O Prof. José Raimundo ex-
plicou que a discussão sobre o assunto foi iniciada na última reunião do ConTIC, quando
foi decidido fazer a minuta, em pauta. Disse que a discussão continua aberta a novas su-
gestões. A Sra. Cleusa Milani  disse que passa por dificuldades em relação ao formato
complexo da senha do SISE. O Prof. Paulo Lício comentou que a reclamação é por ser
extensa, mas acredita que a restrição do sistema não é grande. Perguntou quantos ca-
racteres são necessários.  Sra. Cleusa Milani  explicou que o problema maior  não é a
quantidade de caracteres, mas sim as especificações mínimas para a senha ser aceita. O
Prof. Paulo Lício disse não saber qual seria solução para simplificar isso, a não ser o uso
de biometria através de telefones celulares. O Prof. José Raimundo reforçou que o item
em pauta naquele momento era a proposta de implantação de senha única, mas lembrou
que em paralelo ao processo de unificação das senhas, há a necessidade de formar um
Grupo de Trabalho que proporá as diretrizes de implantação dessa melhoria, bem como
as políticas envolvidas, porém até o momento não houve manifestação alguma de volun-
tários para esse fim. Mencionou que dentre as melhorias que poderiam ser propostas, se-
ria o uso de autenticação multifator, como o Prof. Paulo Lício comentou, em que o usuá-
rio precisa conhecer a senha, possuir um token e usar sua biometria. A combinação de
pelo menos 2 desses fatores se faz necessária para garantir a segurança. O Prof. José
Raimundo lembrou ainda que uma das demandas é a de não exigir mais o recadastra-
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mento das senhas a cada 6 meses, visto que os sistemas atuais já garantem a segurança
necessária. O Prof. José Antônio Roversi retomou o item da pauta dizendo que a reco-
mendação deveria ser feita de imediato e que em segundo passo devem trabalhar as im-
plicações, envolver uma equipe técnica e analisar os sistemas legados e tipo de cripto-
grafias envolvidas, para conseguirem viabilizar um sistema de senha única. O Prof. Edu-
ardo Galembeck reforçou que o momento era para aprovação da recomendação, mas
que deveria ser feita uma consulta junto às pessoas que administram os sistemas, para
levantar as necessidades não atendidas pelo Centro de Computação. O Prof. José Rai-
mundo ressaltou que um dos fatores ligados aos sistemas legados é o tamanho do nome
do usuário (username), que atualmente tem o limite de 8 caracteres, sendo um outro fa-
tor a ser revisto. O Sr. Paulo Fávero compartilhou sua experiência, dizendo que o SISE
tem atualmente, em torno de 82.000 registros de senhas, sendo que 66.000 são de alu-
nos. Portanto qualquer alteração no sistema de segurança das senhas, tem um reflexo
direto na DAC, devido aos seus sistemas de segurança não serem geridos pela internet.
Entende que as senhas precisam ser unificadas e o sistema melhor gerido, mas tendo cri-
térios e estabelecendo normas que considerem todas as possíveis situações e perfis de
usuários. Acredita que o problema maior está além da unificação das senhas, atingindo a
forma de como as políticas são estabelecidas. Se mostrou preocupado com o fato de al-
guns usuários compartilharem sua senha com terceiros, pois no caso de estar unificada,
dará acesso às outras informações e ações, quebrando a segurança dos sistemas. O  Sr.
Rubens Queiroz relatou que a segurança da senha está diretamente relacionada ao seu
tamanho e que a regra de formação é bastante simples. Senhas longas e fáceis de me-
morizar são muito seguras. O Prof. José Raimundo concordou que o tamanho da senha
está ligado a segurança. Reforçou que o grupo de trabalho que está propondo, discuta os
mecanismos viáveis a todos e seguros. Sobre a colocação do Sr. Paulo Fávero, opinou ser
de uma irresponsabilidade muito grande o ato de um professor passar sua senha a tercei-
ros para executar tarefas próprias do docente. O Prof. Eduardo Galembeck disse que se
resolver a questão da senha única pelo menos nos departamentos da reitoria, já será
uma grande solução e ponto de partida, considerando o uso que se faz dos sistemas. A
Sra. Nelma perguntou ao Sr. Rubens Queiroz se faz-se a transferência a base para a uni-
dade usar ou fica na central do Centro de Computação. O Sr. Rubens Queiroz respondeu
que a base fica no site do CCUEC e a aplicação é garantida por uma conexão criptografa-
da, se autenticando nos servidores do CCUEC. A Sra Nelma perguntou também se tem
muitas unidades usando e o grau de satisfação. O Sr. Rubens Queiroz respondeu que vá-
rias unidades estão usando e os pedidos chegam com frequência. Não recebeu reclama-
ção alguma até o momento. A Sra. Nelma questionou ainda se a recomendação proposta
já se baseia em algum panorama ou se precisa de um estudo mais aprofundado antes
desse passo. O Sr. Rubens Queiroz respondeu que implantar a autenticação utilizando o
serviço oferecido pelo CCUEC é bem simples e que acredita não ser necessário nenhuma
ação adicional, com exceção dos sistemas legados. A Sra Cleusa Milani expôs que no
caso da área da saúde, existem usuários externos que não se encaixam nas normas por
não terem vínculo com a Unicamp. O Prof. Paulo Lício sugeriu agregar sua base de au-
tenticação de usuários com outra através do sistema LDAP. Lembrou que o sistema vetor
do DGRH não comporta essa ferramenta. O Sr. João Carlos Curti esclareceu que o siste-
ma vetor é um ERP comprado, e tem todas amarrações com os usuários locais de abran-
gência. Disse que não é impossível usar o LDAP, apenas daria trabalho por estar amarra-
do aos dados das contas dos usuários (servidores e unidades). Lembrou que cada pessoa
apesar de ter uma só identidade, pode desenvolver vários papéis simultâneos, como por
exemplo, um funcionário que é aluno também. Concluiu dizendo ser necessário a análise
dos impactos que podem ocorrer devido à diversidade da comunidade da Unicamp. O
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Prof. Paulo Lício voltou ao assunto do grupo de trabalho, para dar andamento às diver-
sas questões e necessidades apontadas por todos, se voluntariando para fazer parte des-
se grupo. O Prof. José Raimundo afirmou que pela última vez pedirá a manifestação de
voluntários para então partir para uma busca de membros de forma mais incisiva, apon-
tando a necessidade da participação de alguns. Retomou à pauta, e a minuta da reco-
mendação sobre a unificação de acesso aos sistemas administrativos foi colocada em vo-
tação e aprovada por unanimidade. O Prof. José Raimundo retomou o assunto do grupo
de trabalho e fechou sua formação compondo-o por membros da DAC, DGRH, DGA, SBU,
CCUEC e IC, nesse caso já estabelecido como sendo o Prof. Paulo Lício. Ao final da dis-
cussão o Prof. Paulo Lício sugeriu fazer reuniões periódicas nas unidades com o objetivo
de explicar o uso e as possíveis mudanças que ocorrerão. Não tendo mais a tratar, a reu-
nião foi encerrada às 16h20.

Pauta da 106ª Reunião Ordinária do ConTIC – 11/10/2016 fls 9 de 20

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260



2. Expediente

2.1. Apresentação do CENAPAD 

2.2. Justificativa de faltas

Serão apresentadas no momento da reunião.

2.3. Informes

• dos inscritos

• Sistemas Administrativos

• Sistemas da Área de Saúde

• Sistemas de Informação em Pesquisas

• Sistemas de Gestão Acadêmica

• Sistemas de Arquivos e Bibliotecas

• Sistemas de Gestão de Recursos Humanos

• Fórum Técnico Consultivo para Assuntos de Segurança da Informação

• Fórum Técnico Consultivo para Assuntos de Nuvem Computacional

• CCUEC

• CTIC

2.4. Encurtador de URL para a Unicamp, domínio unica.mp 

A comunidade universitária geralmente faz uso do encurtador de URLs da Google para
gerar endereços mais curtos para divulgação de eventos, simpósios e outros promovidos
pela comunidade Unicamp. O Prof. Wander José da Silva, da FOP, realizou o cadastro do
domínio unica.mp com o objetivo de fornecer um encurtador de URLs que possua identi-
ficação com a Unicamp. O domínio está a disposição para uso institucional e para tal o
registro do domínio nos servidores DNS da Unicamp precisa ser aprovado. O serviço será
configurado de maneira a aceitar apenas encurtamento de URLs de serviços dentro da
rede da Unicamp.
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2.5. Proposta para custeio da infraestrutura da rede sem fio Eduroam

                                                      Universidade Estadual de Campinas 
                                                                           UNICAMP
                                                                 Centro de Computação
                                                                            CCUEC

Campinas, 30 de setembro de 2016

Ref.: Proposta para custeio da infraestrutura da rede sem fio

Este documento tem o como propósito apresentar uma proposta para custeio da infraestru-
tura da rede sem fio na Unicamp, que engloba:

• infraestrutura de telecomunicações utilizada para a conexão dos pontos de acesso exter-
nos;

• contratos de suporte e manutenção dos equipamentos que compõem a rede sem fio edu-
roam, incluindo controladores WLAN e pontos de acesso;

• controladores WLAN e pontos de acesso instalados e gerenciados pelo CCUEC;

A proposta se baseia no acréscimo na taxa de manutenção da telefonia (cobrada por ra-
mal) como forma de disponibilização de recursos para manutenção da rede de dados da Unicamp,
com prioridade no custeio da rede sem fio. Dessa forma, o rateio dos custos com a manutenção
seria proporcional,  ou seja, unidades com maior número de ramais instalados, e que possuem
consequentemente um maior número de usuários aptos a utilizar a rede sem fio eduroam na uni-
versidade, teriam um custo maior que unidades com poucos ramais.

Dessa forma, busca-se garantir investimentos que serão revertidos para os contratos de
suporte dos equipamentos instalados, a garantia da disponibilidade da rede sem fio como apoio
ao projeto Campus Tranquilo, a utilização por toda a comunidade Unicamp (universalização), a
convergência da telefonia x rede de dados IP (VoIP) e futura disponibilização de aplicativos mó-
veis voltados à telefonia.

A ideia é aumentar o valor referente à Taxa de Manutenção (atualmente R$ 10,50), com o
acréscimo de R$ 1,50, que seriam revertidos para o custeio da rede de dados, prioritariamente
atendendo à rede sem fio.

A distribuição dos recurso recolhidos seria realizada da seguinte forma: o valor arrecadado
mensalmente seria de R$ 12.000,00, dos quais R$ 7.000,00 seriam destinados para custos fixos
com contratos de manutenção e suporte dos equipamentos da rede sem fio, e os R$ 5.000,00 res-
tantes seriam destinados a eventuais manutenções na infraestrutura física da rede sem fio. 

Para operacionalizar as manutenções seria necessária a contratação de empresa especia-
lizada, que prestaria os serviços sob demanda, tanto no caso de manutenções corretivas, quanto
na instalação de novos pontos de acesso. Isso traria agilidade no restabelecimento do serviço.

Cabe ressaltar que não estamos tratando neste modelo de questões referentes à deprecia-
ção dos equipamentos da solução de rede sem fio. Desta forma, futuras expansões e atualizações
de tecnologia dependerão de investimentos exclusivos para tal finalidade. Uma alternativa para
este caso seria aproveitar o eventual saldo restante ao final do ano como parte de um fundo de re-
serva, que seria utilizado na aquisição ou substituição de equipamentos.
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2.6. Demanda COPEI de elaboração de plano de trabalho para Centralização de 
Datacenters Administrativos
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2.7. Proposta de resolução GR visando estabelecer diretrizes e definição do uso de 
assinaturas nos documentos arquivísticos digitais da Universidade Estadual de 
Campinas (SIARQ)
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3. Ordem do Dia

3.1. Solicitação  de  criação  do  domínio  “mskhemofilia.org”  com  aprovação  Ad
Referendum

OFÍCIO: 28/2016
ASSUNTO: Criação do domínio “mskhemofilia.org”
INTERESSADO: Hemocentro

DECISÃO ConTIC D-11/2016 – Ad Referendum

A solicitação de criação do domínio  mskhemofilia.org, é aprovada Ad referendum
do Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação – ConTIC, tendo em vista que
atende ao disposto no Inciso III do Artigo 44 da Seção IX do Capítulo II da Resolução GR
52/2012, assim como à Instrução Normativa ConTIC IN-01/2014.

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
03 outubro de 2016

Prof. Dr. José Raimundo de Oliveira
Presidente
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