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1. Apresentação CENAPAD 

Apresentação informativa sobre os sistemas de informação desenvolvidos ou em desenvol-
vimento pelo CENAPAD.
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2. Apresentação CCUEC 

Apresentação informativa sobre as atividades e projetos desenvolvidos ou em desenvolvi-
mento pelo CCUEC.
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3. Justificativa de ausências

Serão apresentadas no momento da reunião.
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4. Ata da 130ª Reunião Ordinária, de 30 de agosto 2019

ATA DA 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 30 de agosto de 2019, com início
às 14h03 na sala  do CONSU, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo; com a presença dos
membros titulares, Prof. Christian Esteve Rothenberg, Prof. Edevar Luvizotto Júnior,
Prof. José Augusto Chinellato, Prof. José Antônio Roversi, Sra. Cleusa Milani e Sr. Fabia-
no Mucillo; dos membros suplentes, Prof. Paulo Lício de Geus, Sr. Fernandy Ewerardy de
Souza e Sr. Fábio Mengue; do membro consultivo do Conselho,  Sr. Fernando Moreno
Mendonça. Compareceram como convidados: da DAC, o Sr. Eliel Gonçalves e Sr. Marcelo
Assis Furioso; do CCUEC, o Sr. Paulo Sérgio de Moraes, Sr. Edmilson Chiavegatto, Sr. Ale-
xandre Berto Nogueira, Sr. Thiago Chinelatto, Sr. Ivan Miguel da Silva e Sra. Daniela Re-
gina Barbetti. O Prof. Sandro deu início à reunião convidando o Sr. Marcelo para fazer a
apresentação informativa da DAC. O Sr. Marcelo  falou sobre os projetos, apontando
seus status e ganhos. Apresentou informações sobre o cenário futuro e as priorizações.
Ao fim da apresentação após colocações dos presentes, o Prof. Sandro convidou a Sra.
Daniela para fazer a apresentação sobre o consórcio Redecomep Campinas. A Sra. Dani-
ela mostrou o diagrama da rede de dados, explicou o que é a Redecomep e seus objeti-
vos e fez apontamentos do histórico administrativo, jurídico e técnico desta rede. Enfa-
tizou as necessidades e preocupações atuais e apresentou a proposta de Acordo de Coo-
peração Científica e Tecnológica entre RNP, Unicamp e Funcamp. Após colocações dos
presentes e novos esclarecimentos, o Prof. Sandro entrou na ORDEM DO DIA, colocou
em votação o primeiro item que tratava do mesmo assunto apresentado pela Sra. Dani-
ela, que foi aprovado por unanimidade. O Prof. Sandro apresentou em bloco o segundo
e terceiro item da Ordem do Dia, que tratavam respectivamente da homologação de
decisões Ad referendum de criação dos domínios bora.unicamp.br e plasma.unicamp.br,
que colocados em bloco para votação foram aprovados por unanimidade. Passando para
o quarto item da Ordem do Dia, o Prof. Sandro apresentou a proposta de Plano Anual
de Aplicação da Reserva Técnica à Rede ANSP da FAPESP, que após considerações do Sr.
Fabiano e Sr. Alexandre Berto, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
Passando para o quinto item da Ordem do Dia, o Prof. Sandro apresentou a minuta de
Instrução Normativa que dispunha sobre as políticas par gestão de serviços de correio
eletrônico de ex-alunos, servidores aposentados e ex-pesquisadores de pós-doutorado.
Apontou as adequações sugeridas na reunião passada e a inclusão de novos ajustes, que
foram esclarecidos. O Sr. Fabiano fez a sugestão de incluir no artigo 4º um parágrafo
que apontasse a CITIC como órgão responsável pelo monitoramento, que foi aceita pe-
los presentes. O item colocado em votação, considerando os ajustes, foi aprovado por
unanimidade. O Sr. Fabiano reforçou a importância dos encaminhamentos desta norma-
tiva para as unidades/órgãos que direta ou indiretamente precisam tomar providências
para as adequações. O Prof. Sandro apresentou o item 5.6 da Ordem do dia que trata-
va da minuta de Instrução Normativa que estabelece as regras, critérios e procedimen-
tos para uso do Serviço da Nuvem Computacional. Recordou que o conteúdo informativo
já havia passado pelo ConTIC em 2017 e estava tramitando na Procuradoria Geral para
que fosse deliberado pela CAD. Não havendo mais esta necessidade o texto foi revisa-
do, atualizado e sua escrita feita segundo os padrões de atos normativos para que se
consolidasse como Instrução Normativa do ConTIC. Apontou sugestões e correções envi-
adas pelo Sr. Newton do CCUEC, aceitas pelos presentes. O Sr. Fabiano identificou um
erro de digitação no Artigo 16 e a falta de conteúdo no final do capítulo IV, também
questionou sobre a possibilidade e formas de se fazer backup com a intenção de recu-
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peração em caso de desastres da nuvem. O Sr. Thiago e Sr. Paulo Moraes do CCUEC ex-
plicaram que a responsabilidade de backup é da estrutura de VM do usuário. Após colo-
cações dos presentes, o Prof. Sandro colocou o item em votação considerando as alte-
rações aceitas, sendo aprovado por unanimidade. Passando para o último item da  Or-
dem do Dia, o Prof. Sandro explicou sobre o processo de progressão da carreira PAEPE
e a escolha do ConTIC como Instância Equivalente para fazer as deliberações necessá-
rias. Apresentou a proposta de composição da Comissão de Avaliação deste processo de
progressão, que colocada em votação foi aprovada por unanimidade. Na sequência co-
locou a ata da reunião de 28 de junho em votação, que foi aprovada por unanimidade.
O Prof. Sandro passou a palavra ao Prof. Paulo Lício que anunciou a necessidade de re-
alizar  uma  reunião  extraordinária  na  semana  seguinte  para  apresentar  os  assuntos
LGPD, Data Lake e análise de alternativas de substituição dos sistemas da DGA. Em se-
guida o Prof. Sandro com a aceitação dos presentes, não realizou os Informes devido
ao horário e entrou no EXPEDIENTE. Apresentou o item 6.2 que tratava das regras de
permissão de acesso aos serviços corporativos, apresentando as necessidades de atuali-
zações e a formatação para texto normativo. O Prof. Paulo Lício apontou a necessida-
de de uma forma de identificação para usuários estrangeiros que não possuem passa-
porte. A Sra. Cleusa falou da ausência da categoria “residente multiprofissional”, ne-
cessitando ser incluído. Passando para o item 6.3, o Prof. Sandro apresentou a Portaria
da CITIC que dispõe sobre o meio de comunicação para solicitações e procedimento na
área de TIC. O Prof. Paulo reforçou a existência de formulários eletrônicos para solici-
tações de serviço, no portal do CCUEC. Não havendo manifestações, o Prof. Sandro en-
cerrou a reunião às 16h33.
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5. Ata da 8ª Reunião Extraordinária, de 06 de setembro 2019

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 06 de setembro de 2019, com início
às 14h06 no auditório da Educorp, sob a presidência do Prof. Sandro Rigo; com a presença
dos membros titulares, Prof. José Augusto Chinellato, Prof. José Antônio Roversi, Prof. Ro-
gério Custódio, Prof. Benilton de Sá Carvalho, Sra. Cleusa Milani, Sra. Valéria dos Santos
Gouveia Martins e Sr. Fabiano Mucillo; dos membros suplentes, Prof. Paulo Lício de Geus,
Sr. Fernandy Ewerardy de Souza e Sr. Fábio Mengue; do membro consultivo do Conselho,
Sr. Fernando Moreno Mendonça. Compareceram como convidados: Sr. Paulo Eduardo Fáve-
ro, da DAC; Sr. Eliel, da DAC; Sra. Daniela Simões, do SBU; Sr. Edmilson Chiavegatto, do
CCUEC; Sr. Paulo Sérgio de Moraes, do CCUEC; Sra. Silviane Duarte Rodrigues, da PRDU;
Sr. Alexandre Henrique de Melo, da PRDU e Sr. Marco Antonio Pacheco Júnior, da CGU. O
Prof. Sandro deu início à reunião justificando as ausências e convidando a Sra. Silviane
para fazer a apresentação sobre LGPD e iniciativas da Unicamp. A Sra. Silviane falou so-
bre a adequação à LGPD como parte projeto estratégico de governança de dados da Uni-
camp, sendo complementada por falas do Sr. Alexandre,  abordando os objetivos do pro-
jeto, ganhos esperados, recursos financeiros envolvidos as entregas e planejamento para
1º período. Dando sequência, o Sr. Alexandre falou sobre a gestão de dados institucionais
(Data Lake), mapeando e explicando todo processo. Ao fim da apresentação os presentes
fizeram colocações e perguntas que foram discutidas em conjunto com os apresentadores
e o responsável pelo projeto, Prof. Paulo Lício. Esgotado o assunto, o Prof. Paulo Lício
fez uma abordagem sobre a análise de alternativas de substituição dos sistemas da DGA.
Após as colocações dos presentes, o Prof. Sandro encerrou a reunião às 16h45.
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6. Ata da 9ª Reunião Extraordinária, de 01 de novembro 2019

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 01 de novembro de 2019, com início
às 15h16 no auditório da Educorp, sob a presidência do Prof. Paulo Lício de Geus; com a
presença dos membros titulares, Prof. Ivan Luis Marques Ricarte, Prof. José Augusto Chi-
nellato, Prof. José Antônio Roversi, Prof. Rogério Custódio, Sra. Cleusa Milani e Sr. Fabia-
no Mucillo; dos membros suplentes, Sr. Sérgio Alves dos Santos, Sr. Fernandy Ewerardy de
Souza e Sr. Fábio Mengue; do presidente do ConTIC, Prof. Sandro Rigo; do membro consul-
tivo do Conselho, Sr. Fernando Moreno Mendonça. Compareceram como convidados: Sr.
Edson Luiz Kitaka, do HC e Sr. Ederson Frasnelli Ribeiro, da DGA . O Prof. Sandro deu iní-
cio à reunião convidando a Sr. Edson Kitaka para fazer a apresentação sobre o Projeto do
sistema AGHUse em implantação no HC. A Sr. Kitaka passou o status de implantação dos
módulos do sistema, apresentou gráficos que comparavam o uso e etapas do projeto com
parceiros que também fazem uso do AGHUse, apontou a melhorias percebidas em todo
processo de atendimento do HC, os benefícios para pacientes, profissionais de saúde e
administração do hospital. Apresentou dados sobre a demanda para manutenção da infra-
estrutura, perspectivas e desafios. Ao fim da apresentação e após algumas colocações dos
presentes, o Prof. Paulo Lício deu seguimento à reunião entrando na Ordem do Dia . Es-
clareceu que os itens tratavam do processo de progressão da carreira PAEPE da CSARH 03
(CCUEC e CENAPAD). Apresentou o item 3.1 que tratava da lista de inscritos para progres-
são da CSARH 03 com parecer circunstanciado, que colocado em votação foi aprovado por
unanimidade. Sobre o item 3.2 foram apresentados os dois  recursos interpostos, as res-
pectivas respostas e esclarecimentos elaborados pela comissão que resultaram no indefe-
rimento de ambos. Este item colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Passan-
do para o item 3.3, que tratava do relatório final da comissão de avaliação do processo
de progressão, dos critérios de divisão dos recursos financeiros e indicação dos servidores
contemplados, o Prof. Paulo abordou o assunto projetando uma planilha que ilustrava o
ranking do relatório final, separado por segmento (fundamental, médio e superior), deta-
lhando as informações de cada funcionário como: nível na carreira, referência salarial
atual e pleiteada, custo da progressão. Apresentou uma proposta de critérios para divisão
dos  recursos  que  considerou  a  divisão  do  valor  do  recurso  liberado  pela  PRDU  (R$
13.874,89) por segmento (fundamental, médio e superior) na proporção equivalente aos
vencimentos dos servidores do CENAPAD e CCUEC. Sendo assim, seriam contemplados até
o 11º colocado do segmento superior (R$ 10.781,44 - R$ 10.559,26), saldo residual de R$
222,18; até o 2º colocado do segmento médio (R$ 2.666,50 - R$ 1.911,90), Saldo residual
de R$ 754,60; até o 2º colocado do segmento fundamental (R$ 426,95 + R$ 222,18 + R$
754,60) totalizando R$ 1.403,73. Esse valor somado ao saldo residual do IAC de 2018 no
valor de R$ 159,69 totaliza R$ 1.563,42, sendo possível contemplar até o 2º colocado do
segmento fundamental. Dessa forma, o saldo residual de 2019 será no valor de R$ 125,32.
O Prof. Sandro, que presidiu a Comissão Avaliadora do processo em questão, esclareceu
como realizaram os trabalhos e ranqueamento. O Sr. Fabiano fez colocações sobre o pro-
cesso de progressão de forma abrangente trazendo as impressões de funcionários de TIC e
solicitou que constasse no relatório final, sendo orientado pelo Prof. Sandro que tais in-
formações poderiam ser  levadas em paralelo à CIDF, visto que cabe ao ConTIC, enquanto
instância equivalente, o papel de fazer a deliberação do resultado final especificamente
da CSARH - 03, conforme consta nos atos normativos. Após colocações dos presentes, o
assunto foi colocado em votação aprovado por unanimidade. O Prof. Sandro agradeceu a
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colaboração do Prof. Ivan Ricarte por sua dedicação enquanto que foi membro do ConTiC.
Esgotado os assuntos, o Prof. Paulo encerrou a reunião às 16h30.
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7. Ordem do dia

7.1. Homologação da Decisão ConTIC D-16/2019 – Ad Referendum, em atendimento à
solicitação de criação do domínio redisap.unicamp.br

ASSUNTO: Criação do domínio redisap.unicamp.br
INTERESSADO: Arquivo Edgard Leuenroth - IFCH

DECISÃO ConTIC D-16/2019 – Ad Referendum

A solicitação de criação do domínio redisap.unicamp.br é aprovada Ad Referendum
do Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação – ConTIC, tendo em vista que
atende ao disposto no Capítulo VIII  da Instrução Normativa ConTIC IN 01/2019, assim
como à Instrução Normativa ConTIC IN-04/2019.

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
17 de setembro de 2019

Prof. Dr. Sandro Rigo
Presidente
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7.2. Homologação da Decisão ConTIC D-17/2019 – Ad Referendum, em atendimento à
solicitação de criação do domínio gccrc.unicamp.br

ASSUNTO: Criação do domínio gccrc.unicamp.br
INTERESSADO: CBMEG (Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética)  

DECISÃO ConTIC D-17/2019 – Ad Referendum

A solicitação de criação do domínio gccrc.unicamp.br é aprovada Ad Referendum do
Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação – ConTIC,  tendo em vista  que
atende ao disposto no Capítulo VIII  da Instrução Normativa ConTIC IN 01/2019, assim
como à Instrução Normativa ConTIC IN-04/2019.

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
29 de outubro de 2019

Prof. Dr. Sandro Rigo
Presidente
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7.3. Relatório científico FAPESP, processo 2017/25018-0

Projeto de Apoio à Conectividade à Rede ANSP da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Relatório Final do Plano de Aplicação da Reserva
Técnica para Conectividade à ANSP

Exercício 2017
Processo 2017/25018-0

Vigência 01/02/2018 a 31/01/2020

1. Objetivos

Este relatório tem por objetivo demonstrar de que forma os recursos da Reserva Técnica para
Conectividade à ANSP foram empregados durante o período 2018 - 2019. Tais recursos permi-
tem manter enlaces de dados que atendem o campus de Barão Geraldo e as diversas Unidades
geograficamente dispersas, bem como realizar investimentos em bens e serviços que permitem
consolidar a infraestrutura do backbone da Unicamp e das conexões deste às Unidades de ensi-
no e pesquisa.

2. Resultados esperados

Atualmente os equipamentos do backbone permitem utilizar enlaces baseados na tecnologia 1
Gigabit ou 10 Gigabit Ethernet, que permite uma rede com alta velocidade e grande poder de co-
mutação da rede interna da Unicamp. Estes investimentos são contínuos, pois a evolução tecno-
lógica aliada à demanda por novos serviços impulsionam o mercado de TIC.

No projeto de Apoio à Conectividade à Rede ANSP 2018-2019, além do pagamento de enlaces
de dados entre a Unicamp e os demais campi, foram adquiridos equipamentos de apoio aos ro-
teadores do backbone ampliando as interfaces 10 Gigabit Ethernet permitindo aumento na velo-
cidade de conexão de algumas Unidades/Órgãos, expansão e atualização tecnológica da rede
sem fio institucional e atualização tecnológica da rede corporativa, além de equipamentos para
manter a infraestrutura das salas de telecomunicação e racks para instalação dos novos equipa-
mentos.

Este projeto 2018-2019 que ora apresentamos, teve a intenção de manter atualizados os enla-
ces de dados, investir no backbone e sua infraestrutura, investir na rede corporativa, dar manu-
tenção na infraestrutura óptica, realizar a expansão e manutenção da rede sem fio institucional,
renovar contratos de suporte que permitem manter os equipamentos atualizados e adquirir licen-
ças de softwares. Além disso, investimentos foram realizados na área de infraestrutura de data
center e salas de telecomunicações com objetivo de  manter a rede em funcionamento 24 x 7,
sem períodos de interrupção de serviço.

Pauta da 131ª Reunião Ordinária do ConTIC – 29/11/2019 fls 23 de 30



Espera-se que, dessa forma, a rede da Unicamp possa oferecer à sua comunidade acadêmica e
científica e à comunidade externa da ciência produzida aqui, condições cada vez melhores de
comunicação com maior capacidade, velocidade, potencial de crescimento e aderente aos prin-
cipais padrões utilizados mundialmente. 

3. Comunidade Beneficiada

Será beneficiada de forma direta toda comunidade acadêmica e de pesquisadores da Unicamp
que utilizam a rede para obter informações relevantes ligadas à ensino, pesquisa, extensão e
inovação. Está sendo disponibilizada uma rede rápida e confiável, que permite o uso de novas
tecnologias para apoio à produção científica da universidade. Além disso, a comunidade acadê-
mica e científica externa também será beneficiada, pois poderá acessar os serviços e informa-
ções sobre pesquisas em andamento disponibilizadas pela Unicamp de forma mais ágil e confiá-
vel.

4. Descrição da atual rede de dados da Unicamp

A rede de dados da Unicamp (UniNET) possui velocidade de até 10 Gigabit Ethernet em seu
backbone, e várias redes departamentais interligadas a esse backbone por meio de conexões
de 1 ou 10 Gigabit. Além dessas conexões, existem também conexões remotas que, por meio
de enlaces da Rede Intragov do Governo do Estado de São Paulo, interligam os campi de Limei-
ra, Piracicaba e o Colégio Técnico de Campinas, além de outras unidades como CPQBA (Paulí-
nia), CIS Guanabara (Campinas), Hemonúcleos (Campinas e outras cidades da região), Hospital
Estadual de Sumaré, Hospital Regional de Piracicaba e os Ambulatórios Médicos de Especiali-
dades (AMEs) de Amparo, Limeira, Mogi Guaçu, Piracicaba, Rio Claro, São João da Boa Vista e
Santa Bárbara D'Oeste. Atualmente as unidades CPQBA, CIS Guanabara, Moradia Estudantil e
Colégio Técnico de Campinas contam também com conexão à RedeComep Campinas.

5. Backbone da Rede Unicamp
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6. A conexão à Rede ANSP e as instituições usuárias

Atualmente a conexão da Unicamp com o NAP em São Paulo, que atende várias instituições de
ensino e pesquisa da região de Campinas, foi estabelecida pela cessão temporária por parte da
RNP de uma conexão de 20 Gbps.

O ponto de presença (PoP) da rede ANSP em Campinas interliga várias instituições de ensino e
pesquisa a esta rede, além da Unicamp, tais como:

• Centro Infantil Boldrini
• Embrapa CNPEM – Monitoramento por satélite
• Embrapa CNPMA - Meio ambiente
• Embrapa CNPTIA – Informática agropecuária
• Faculdades de Campinas (FACAMP)
• Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC Campinas – Campus 1)
• PoP RNP-SP
• RedeComep Campinas
• Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP - Campinas)
• SOFTEX - Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro
• Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

7. Investimentos planejados para manutenção e melhoria da conectividade

Os recursos da reserva técnica disponibilizados para este projeto foi de R$ 709.233,00 de acor-
do com comunicado do Diretor-Presidente da FAPESP, Carlos Américo Pacheco, datado de 13
de março de 2017, que foram planejados para serem empregados nos seguintes itens no perío-
do de um ano:

Qde. Descrição Valor

1 Enlace de dados Campus Campinas → demais campi  112.230,12

1 Expansão/atualização/manutenção da rede de dados 597.002,88

Total 709.233,00

8. Investimentos realizados no período

Foi acordado que os recursos do projeto referentes aos enlaces de dados entre o Campus de
Campinas e os demais campi da universidade seriam repassados para a universidade no final
do prazo de vigência para, deste modo, reduzir o número de operações de transferência deste
tipo. Para este repasse será usado todo o saldo disponível após o pagamento pelos materiais e
serviços descritos no Plano de Aplicação de Reserva Técnica.

A tabela abaixo discrimina todos os investimentos realizados:
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Descrição Gasto

1. Material permanente importado 0,00

2. Material Permanente no Brasil 107.973,55

Qtde: 6 - Ar condicionado de 1,5TR para 3 TCs 18.654,00

Qtde: 4 - Comutador para rede local 42.665,00

Qtde: 2 - Roteadores para rede local 21.984,40

Qtde: 8 - Transceptor para equipamentos de rede 2.320,00

Qtde: 3 - Rack fechado para servidores 18.350,16

Qtde: 1 - Alicate amperímetro 3.999,99

3. Material de consumo a ser adquirido no Brasil 139.496,27

Materiais de rede 37.596,47

Materiais para datacenters 101.899,80

4. Serviços de terceiros no Brasil 461.763,18

Enlace de dados
112.230,12

Serviços de expansão/manutenção de cabos óticos
35.604,55

Serviços de manutenção/expansão de rede sem fio
21.300,58

Serviços de manutenção, suporte ou licença de uso de equipamento de rede e
aquisição de softwares

292.627,93

Totais 709.233,00

09. Conclusões

Este plano de aplicação de recursos permitiu que a comunidade acadêmica e de pesquisadores
da Unicamp continue usufruindo de um serviço de comunicação de dados rápido, de qualidade e
confiável, o que é imprescindível para o desenvolvimento de novas pesquisas e a consolidação
daquelas já em curso. Além disso, esta estrutura de comunicação também permitirá que a comu-
nidade acadêmica e científica externa tenha acesso de qualidade, por meio da rede ANSP e da
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RedeComep Campinas, a grande parte dos resultados das pesquisas que são produzidas na
Unicamp.

Desta forma consideramos que a aplicação dos recursos do Projeto de apoio à Conectividade à
Rede ANSP destinados à Unicamp atenderam ao Plano de Aplicação da Reserva Técnica.

Campinas, 29 de Novembro de 2019

Sandro Rigo

Coordenador

Coordenadoria Integrada de Tecnologia de Informação e Comunicação – CITIC

Unicamp
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7.4. Calendário das reuniões do ConTIC de fevereiro a julho de 2020

FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO

Dia 21 - 6a feira
às 14h00

Dia 27 - 6a feira
às 14h00

Dia 24 - 6a feira
às 14h00

Dia 29 - 6a feira
às 14h00

Dia 26 - 6a feira
às 14h00

Dia 31 - 6a feira
às 14h00

SALA DO CONSU SALA DO CONSU SALA DO CONSU SALA DO CONSU SALA DO CONSU SALA DO CONSU
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7.5. Calendário de apresentações nas reuniões do ConTIC para 2020 

Mantendo o calendário do ano passado, as reuniões de apresentação dos Órgãos ocorrerão
como a seguir:

1. Reunião de março = DGA

2. Reunião de abril = SIARQ

3. Reunião de maio = BCCL

4. Reunião de junho = GGTE

5. Reunião de julho = PRDU

6. Reunião de agosto = DAC

7. Reunião de setembro = HC

8. Reunião de outubro = CENAPAD

9. Reunião de novembro = CCUEC
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8. Expediente

8.1. 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

• CCUEC

• CITIC
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