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1. Palavras da Coordenadoria de TIC
e da Superintendência do CCUEC:
um olhar para o futuro
É com grande satisfação que apresentamos esta publicação que reúne informações
sobre as ações realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) e pelo Centro de Computação (CCUEC) na gestão 2009-2013.
Os detalhes sobre o que a CTIC e o CCUEC fizeram neste período poderão ser vistos em detalhes nas páginas seguintes. Entretanto, queremos expor brevemente neste
espaço o que está sendo feito a fim de construir mais uma etapa de sucesso e de excelência em serviços de tecnologia da informação e de comunicação (TIC) prestados para
toda a comunidade da Unicamp. Considere esta seção como uma visão de um futuro
próximo.
Sem muito alarde, com planejamento, dedicação e muita seriedade, a CTIC e o CCUEC
têm se preparado continuamente para enfrentar os grandes desafios que lhes são apresentados.
Dentro de seu planejamento estratégico, que já está em execução, foram projetadas
a criação de vários serviços novos voltados para unidades de ensino e pesquisa e outros
órgãos. Este planejamento foi fortemente baseado nos valores há muito cultivados pelas
equipes: Credibilidade, Qualidade, Inovação, Pró-atividade e Sucesso do cliente. Tais valores criam as condições para que seja cumprida a missão maior: “Prover soluções de TIC
para a excelência das atividades da Universidade”.
Não podemos nos esquecer do foco maior das ações: as pessoas, o ponto de início e
de fim de tudo que se fez e que se faz em TIC na Unicamp. A todo momento, buscamos
incentivar as iniciativas dos técnicos para que tragam novas ideias e procuramos desenvolver aquelas que se mostram mais viáveis. Também temos uma preocupação em investir
nas competências técnicas, de comunicação e de lideranças de nossos colaboradores para
que consigam desenvolver seus trabalhos da melhor forma possível.
E, por falar em liderança, é preciso destacar a busca que temos feito das melhores práticas de governança em TIC. Estão sendo adotadas, para futura disseminação na Unicamp,
iniciativas baseadas em gestão por processos e nas consagradas normas COBIT e ITIL, amplamente adotadas nos setores público e privado com o objetivo de elevar a qualidade
dos serviços prestados.
Um dos papéis importantes a desempenhar num futuro próximo é o de dar um maior
suporte às unidades de ensino e pesquisa e aos órgãos da universidade na revisão e melhoria de seus processos de trabalho. Isto certamente facilitará a informatização de alguns
destes processos e é vista como uma iniciativa de amplo alcance.
Também está entre as atividades prioritárias em curso, documentar e criar um modelo de dados global de toda a universidade, de modo a facilitar a gestão e as tomadas
de decisão, contribuindo assim para que a Unicamp alcance mais um de seus objetivos
estratégicos.
Relatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013
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Temos que citar também os esforços que estão sendo feitos no sentido de garantir
que o uso das tecnologias da informação e comunicação ocorram com a maior segurança
possível. Neste sentido tem-se investido em atividades de disseminação de uma cultura de
segurança mais ampla na Unicamp e na adoção de ferramentas e tecnologias para um uso
mais seguro dos sistemas. Dentre tais tecnologias podemos destacar a disponibilização de
ferramentas para certificação digital de computadores e, em breve, de pessoas.
Há uma preocupação grande em estar sempre buscando prospectar e disponibilizar
novas tecnologias para a comunidade universitária e dentre as diversas frentes abertas
nesta linha podemos citar duas que já estão gerando ou deverão gerar frutos em breve. A
primeira é o desenvolvimento de pequenos aplicativos para equipamentos móveis (smartphones e tablets) que ofereçam serviços de grande interesse da comunidade. O primeiro
destes aplicativos já foi lançado e está tendo uma repercussão muito positiva por parte
dos usuários. A segunda é a adoção de um novo protocolo de comunicação de dados conhecido como IPv6, mais seguro e mais robusto para enfrentar os crescentes desafios na
área de redes de computadores.
Mas voltando ao tema de desenvolvimento de software, falemos de outras iniciativas.
Todos sabemos da importância que o sistema de controle acadêmico tem para a universidade. E não é preciso relembrar o grande esforço que tem sido feito para a modernização
deste serviço. Mas não podemos deixar de destacar que avanços importantes foram feitos
recentemente e que em um futuro próximo já será possível começarmos a usufruir das
novas funcionalidades e facilidades de um novo sistema de gestão acadêmica. Teremos
que continuar convivendo por algum tempo com os sistemas novo e legado, mas os dois
estarão trabalhando de modo sincronizado. Isto facilitará em muito a transferência gradual
de serviços do sistema legado para o SIGA de forma transparente para os usuários.
Dentre outras novidades que nos deixam muito entusiasmados, destaca-se a nova
conexão com a internet que já foi instalada e está em vias de ser ativada a uma velocidade de 40 Gbps, 40 vezes maior que a conexão atual. Esta nova conexão, em conjunto
com a já existente, irá oferecer não só mais velocidade para a comunidade, mas também
uma maior segurança contra falhas, dado que teremos conexões redundantes. Além disso,
nossa planta telefônica está em vias de sofrer uma grande modernização e verá a consolidação da tão falada convergência entre voz e dados com a adoção gradativa de telefonia
IP, trazendo vários benefícios dos pontos de vista técnico e econômico.
Estamos também nos preparando para ser um provedor ainda maior de serviços para
a comunidade, oferecendo máquinas virtuais e serviço de backup remoto para as unidades e órgãos, o que podemos chamar de embrião da futura Nuvem Unicamp. Dessa forma,
as unidades e órgãos poderão contar com o CCUEC para hospedar seus serviços web, email corporativo customizado com o nome da unidade, ambiente para gestão eletrônica
de documentos, repositório de dados, entre outros.
Todas estas iniciativas irão aumentar a confiabilidade, diminuir os custos e tornar os
serviços de TIC mais disponíveis e eficazes para todos.
É inegável o papel central que as tecnologias de informação e comunicação desempenham nas atividades cotidianas de todas as áreas da universidade e entendemos como
indispensável que toda a universidade e sua administração superior continuem apoiando
a CTIC e o CCUEC no sentido de fomentar ainda mais os avanços na área de TIC, pois os
mesmos poderão ter reflexos diretos no futuro da Unicamp.
Acreditamos que é possível melhorar a cada gestão e que os resultados decorrentes
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dos esforços empreendidos pela CTIC e pelo CCUEC contribuirão cada vez mais para que
a Unicamp alcance um nível de excelência compatível com os das melhores universidades
do mundo.
Agradecemos à toda comunidade Unicamp pela confiança e em especial à Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitário (PRDU) pelo imenso apoio recebido durante todo
o período.
Por fim queremos agradecer à toda equipe do CCUEC e da CTIC. Queremos dizer que
foi uma honra e um prazer muito grande poder trabalhar junto à esta equipe. É recompensador poder fazer parte desta história e poder contar com tantos talentos que trabalham
de forma incansável para dar à Unicamp um presente tão significativo e um futuro tão
promissor na área de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Prof. Dr. Marco Aurélio Amaral Henriques
Superintendente CCUEC
Coordenador CTIC

Alice Midori Okusigue
Superintendente Associada CCUEC
Coordenadora Adjunta CTIC
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9

2. Equipe de Direção
Superintendente CCUEC e Coordenador CTIC
Prof. Dr. Marco Aurélio Amaral Henriques
Superintendente Associada CCUEC e Coordenadora Adjunta CTIC
Alice Midori Okusigue
Assessoria de Projetos Especiais, Planejamento e Capacitação
Nelma Aparecida Magdalena Monticelli
Rubens Queiroz de Almeida
Divisão de Desenvolvimento de Sistemas
Fernando Moreno Mendonça – Diretor
Diretoria de Sistemas Acadêmicos
Vânia Cristina Ortiz
Diretoria de Sistemas de Apoio a Comunidade
Edmilson B. Chiavegatto
Seção de Administração de Dados
Fernando Moreno Mendonça
Divisão de Infraestrutura Computacional
Gustavo de Oliveira Carvalho – Diretor
Diretoria de Infraestrutura
José Matheus Pinheiro Júnior
Seção de Telecom
Laert Aparecido Rigoletto Júnior
Diretoria de Redes e Segurança
Ricardo Bueno da Silva
Divisão de Produção e Suporte
Osmaira Rosinei Trombetta de L. Raeder - Diretora
Diretoria de Produção
Hedilberto Martines Galletti
Seção de Operação
Rubens de Abreu
Diretoria de Suporte de Software
Paulo Sérgio de Moraes
Diretoria de Suporte a Sistema de Informação e Serviços
Maura Regina Garcia
Equipe da Direção
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Diretoria de Serviços de Administração
Maria Inês Sant’Anna – Diretora
Seção de Orçamento e Suprimentos
Luciene Aparecida de O. Marques
Seção de Serviço Auxiláres e Recursos Humanos
Sueli Cristina Turati
Relatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013
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3. Estrutura funcional do CCUEC
O Centro de Computação está estruturado conforme mostra o organograma funcional
apresentado abaixo. Tal estrutura busca maior flexibilidade, sinergia e balanceamento entre
as áreas, os processos e as pessoas, para melhor atender as diversas demandas que surgem
continuamente da comunidade universitária. Hoje o CCUEC conta com 126 funcionários,
dos quais 95 técnicos de informática e 31 administrativos. Além disso, para complementar o
quadro técnico, o CCUEC conta com 13 estagiários.

Superintendência
Super. Associada

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) tem como objetivo coordenar os assuntos relativos à TIC na Universidade. Como Órgão executivo da Reitoria,
é responsável pela implantação das determinações do Conselho de Tecnologia da Informação e Comunicação (ConTIC).
O Centro de Computação (CCUEC) subordina-se à CTIC, devendo apoiar a execução de
suas atribuições.
Missão
“Prover soluções de TIC para a excelência das atividades da Universidade”.

Assessoria de Projetos Especiais,
Planejamento e Capacitação

Secretaria

4. A Coordenadoria de Tecnologia
de Informação e Comunicação
e o Centro de Computação

Visão
“Ser um CCUEC com competência humana e tecnológica alinhada às metas da
UNICAMP”.
Divisão de
Desenvolvimento
de Sistemas

Diretoria de
Serviços de
Administração

Divisão de
Suporte
e Produção

Divisão de
Infraestrutura
Computacional

Diretoria de
Sistemas
Acadêmicos

Diretoria de
Infraestrutura
Seção de
Telecom

12

Seção de Serv.
Auxiliares e Rec.
Humanos

Diretoria de
Sistemas de Apoio
à Comunidade

Seção de
Orçamento e
Suprimentos

Seção de
Administração
de Dados

Diretoria
de Redes
e Segurança
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Valores
Credibilidade, Qualidade, Inovação, Pró-atividade, Sucesso do cliente

Diretoria de
Produção
Seção de
Operação

Diretoria
de Suporte de
Software
Diretoria de
Suporte a Sistema
de Informação
e Serviço
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SAU – SERVIÇO
DE ATENDIMENTO
AO USUÁRIO

Atendimento
para o
esclarecimento
de dúvidas e
orientação
sobre os
serviços
oferecidos pelo
CCUEC.
A quem se
destina: Alunos,
docentes e
funcionários.

5. Sumário das principais realizações
5.1. Ações gerais em Tecnologia
de Informação e Comunicação
Dando continuidade à implantação do novo modelo de gestão de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na Unicamp, o Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação (ConTIC) criou três fóruns técnicos
consultivos (FTC) para tratar de assuntos de software livre, de conectividade e
de segurança da informação. Estes fóruns têm contribuído significativamente
com a gestão da Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação
(CTIC), propondo novas ideias, serviços e normas, além de rever algumas já
existentes para aprimorar a qualidade dos serviços e promover um uso mais
racional dos recursos de TIC da universidade.

Visão parcial do Datacenter

As normas e procedimentos para uso dos recursos de tecnologia da informação e comunicação na Unicamp estavam regulamentados pela Resolução GR-05/2005, de 17/01/2005. Aproveitando a criação de um grupo de
trabalho para revisar e propor atualizações das regras sobre contas de correio
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eletrônico institucional, o ConTIC promoveu uma ampla revisão desta resolução, propondo atualizações de maneira a torná-la não só compatível com a
estrutura de gestão de TIC atualmente em vigor, mas também com algumas
das novas práticas, tecnologias e serviços já em uso atualmente. Este trabalho
resultou na nova Resolução GR-52/2012 e foi realizado com forte atuação dos
Fóruns Técnicos Consultivos.
E, com a finalidade de manter a comunidade universitária mais bem informada sobre as novas soluções e os novos serviços disponíveis de TIC, bem
como compartilhar experiências, a CTIC retomou a edição de um boletim
informativo mensal sobre TI (BITI) que conta com cerca de 6.000 leitores.
Além disso, promoveu dois encontros para os profissionais de TIC da Unicamp, o Cinfotec (Comunicação, Informação e Tecnologia na Unicamp). Na
primeira edição compareceram cerca de 200 profissionais e uma das ideias
surgidas com o sucesso do encontro foi transformar esta iniciativa em um fórum permanente com edições anuais. O 1º Cinfotec Unicamp teve por objetivo reunir os profissionais de TIC da Unicamp para compartilhamento de
experiências e casos de sucesso e oferecer oportunidades de atualização profissional em assuntos de destaque em tecnologia da informação e comunicação. Além das palestras com os convidados, foram apresentadas 9 palestras
técnicas, abordando tecnologias em uso nas unidades e órgãos, como backup
de dados, business intelligence, redes sem fio e sistemas. Para dar sequência
ao encontro geral, atendendo a sugestões apresentadas pela comunidade de
TIC da Unicamp, têm sido promovidos encontros periódicos, denominados
“Cafés Cinfotec”, em que serão abordados com mais profundidade os temas
discutidos em cada Cinfotec. Foram realizados três Cafés Cinfotec no segundo
semestre de 2012 com temas específicos e participação de 133 profissionais
de TIC da universidade. O 2º Cinfotec foi realizado em abril de 2013 e também
teve um grande sucesso, contando com a participação de cerca de 300 profissionais de TIC e várias palestrantes externos.
Ainda na linha de melhorar a comunicação com a comunidade, os portais do CCUEC e da CTIC passaram por uma atualização na sua estrutura e no
seu conteúdo, permitindo que as buscas por informações e serviços possam
ser feitas com maior facilidade e rapidez. A plataforma de gestão de conteúdo
DRUPAL, a mesma utilizada no portal Unicamp, foi adotada e trouxe várias
facilidades para os usuários.
Para atender a grande demanda por softwares comerciais na Unicamp, a
CTIC promoveu, entre outras ações, o estabelecimento de um contrato com a
Microsoft que, por meio de seu Programa Academic Select, tornou possível a
aquisição de todos os seus produtos com descontos significativos. Além disso, foram firmados contratos para aquisição, com descontos educacionais expressivos, de vários outros produtos com larga utilização na Universidade, tais
como Flash, Acrobat, Photoshop, Mathematica e Origin. Nesta linha se encaixa
também a coordenação do processo de aquisição de 16.000 licenças de software antivírus com recursos avançados de monitoramento e gerenciamento
das atualizações e com maior controle de situações críticas na eventualidade
de uma contaminação.
O processo de elaboração do Plano de Atualização Tecnológica ContinuRelatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013

ADMINISTRAÇÃO
DO DOMÍNIO

UNICAMP.BR

Administração e
manutenção do
domínio unicamp.
br, de acordo
com a Resolução
GR-52/2012.
A quem se
destina:
Unidades/órgãos
da Universidade.

ACESSO
REMOTO

VPN

Oferecer acesso
remoto seguro
à rede da
Universidade,
permitindo
utilização de
serviços que
possuem
acesso
controlado
(disponibilizados
somente para
a rede da
Unicamp), como,
por exemplo,
periódicos
eletrônicos.
A quem se
destina:
Alunos,
docentes e
funcionários.
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ADMINISTRAÇÃO
DAS CONEXÕES
DE REDE DA

UNICAMP

Administração e
manutenção da
rede principal da
Unicamp, que
interliga todos os
órgãos/unidades,
bem como do
enlace de
comunicação
com a rede
ANSP (internet
acadêmica e
comercial).
A quem se
destina:
Unidades/órgãos
da Universidade.

SUPORTE AOS
ADMINISTRADORES
DE REDE

Suporte
técnico aos
administradores
de rede da
Universidade.
A quem se
destina:
Administradores
de rede das
Unidades/
órgãos da
Universidade.
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ada (PATC), destinado a atender as demandas por atualizações e crescimento
do parque computacional (hardware e software) em diversos órgãos da Unicamp foi alvo de uma ampla revisão e consolidação. Devido ao sucesso de sua
implantação, o PATC tem extrapolado cada vez mais os limites da PRDU, seu
alvo inicial, já sendo adotado regularmente por AFPU, CCUEC/CTIC, CECOM,
CEMEQ, CPO, DGA, DGRH, Prefeitura, PRDU, GR, PREAC, HC, CAISM, GASTROCENTRO, HEMOCENTRO, SIARQ, AEPLAN, DAC e SBU. Tem sido muito bem
sucedida também a modalidade do PATC chamada de PATC-Projeto, que se
consolidou no período. Ela tem sido utilizada pelos órgãos para propor projetos de expansão de recursos de TIC a fim de atender novas demandas ou
criar novos serviços. Os projetos são avaliados pelo ConTIC e, se aprovados,
recebem seu aval e seguem para a Reitoria a fim de aguardar uma próxima
oportunidade de financiamento, em uma revisão orçamentária, por exemplo.
Uma iniciativa de grande importância foi o início do projeto “Desenvolvimento em Governança TIC”, com o objetivo de adotar boas práticas de governança em TIC buscando métodos e ferramentas que sejam utilizadas com
sucesso em outras organizações. O foco são práticas para os processos mais
estratégicos como, por exemplo, de planejamento de recursos, de planejamento e acompanhamento dos compromissos bem como os processos de
gestão dos serviços oferecidos pelos órgãos. Propôs-se executar uma primeira
fase de avaliação e adoção no CCUEC e, a partir dessa experiência, avançar
para avaliações junto aos outros núcleos de informática da Unicamp. Dessa
forma, foi realizada inicialmente uma palestra de sensibilização (80 participantes) para os gestores dos principais núcleos de informática da Unicamp – com
os assuntos COBIT e ITIL – realizada em novembro/2011. Elaborou-se um edital e foi providenciada a contratação de treinamento dos métodos COBIT e
ITIL e de um projeto piloto, com recursos do Planes Unicamp. Este projeto
piloto já se encontra em fase final, na qual se propõe formas de implantação
de boas práticas de governança em alguns processos de trabalho do CCUEC/
CTIC. Em seguida poderá ser disseminada a experiência no CCUEC/CTIC para
outros núcleos de informática da Unicamp.

5.2. Desenvolvimento
de Sistemas de Informação
As estratégias de modernização dos sistemas acadêmicos tiveram continuidade e se consolidaram neste período com a assinatura de contrato
para desenvolvimento das principais funcionalidades do novo Sistema de
Gestão Acadêmica (SIGA). Este desenvolvimento contribuirá para a migração do atual sistema acadêmico para uma nova plataforma tecnológica
aberta, a qual oferecerá melhores condições de expansão e de adaptação,
necessários para enfrentar os desafios do complexo modelo de gestão acadêmica vigente. Os módulos priorizados foram: cadastro de alunos, matrícula em disciplinas, teste de integralização e registro de notas e frequências.
O módulo de cadastro de alunos foi liberado para os usuários em junho/2012, facilitando as alterações cadastrais a qualquer momento e perRelatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013

mitindo a implantação pela DAC da obrigatoriedade de atualização do
cadastro no início de cada período de matricula, eliminando várias deficiências do sistema de cadastro anterior.
Ainda sobre a modernização dos sistemas acadêmicos, foi implantado um sistema de Ingresso na Pós-Graduação, disponibilizando via Web
uma ferramenta de apoio ao processo de ingresso dos alunos para todas as
unidades de ensino e pesquisa, o que permitiu uma padronização do processo e beneficiou especialmente as unidades de ensino que só contavam
com processos manuais ou com baixo nível de informatização. Além disso,
a implantação de um mecanismo para inserção de fotos permitiu agilizar o
processo de emissão do cartão estudantil.
Dentro do contexto do atual sistema acadêmico (legado), podem ser
destacadas as várias alterações realizadas para atender o Regimento Geral
da Graduação, o Regimento Geral da Pós-Graduação e demandas específicas da DAC. Por se tratar de um sistema legado e pouco flexível, um esfor-

CONSULTORIA
EM PROJETOS
LÓGICOS DE REDE

Consultoria na
elaboração/
execução de
projetos lógicos
de rede (topologia
e equipamentos).
A quem se
destina:
Unidades/
órgãos da
Universidade.

Sistemas Acadêmicos

ço significativo foi empregado para viabilizar as mudanças requeridas, tais
como aumento dos códigos de turma e de nome de curso, melhorias no
processo de matrícula, revisão no teste de integralização e adequação do
sistema de pós-graduação à Residência Médica e ao Programa de Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS), dentre outras.
Apesar de este sistema acadêmico legado ter sido concebido antes
mesmo do nascimento da internet e da World Wide Web, foi possível atender demandas da comunidade e disponibilizar, via Web, uma série de novas
funcionalidades, tais como relatório de adequação de matrícula, emissão de
Relatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013
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APOIO

À

REVISÃO DE
PROCESSOS

Serviço de apoio
à revisão e
melhoria de
processos de
trabalho.
A quem se
destina:
Unidades/
órgãos da
Universidade.

certificados de estudo de aluno especial, emissão de certificado e atestado
de conclusão, emissão de processo para catálogo, separata para catálogo, cadastro de curso e de disciplinas, emissão de boletim de chamada,
teste de proficiência, aderência do sistema ao processo ENADE, processo
de defesa de tese, adequação do sistema para atender ao programa de
Pós-Doc e para atender a especialização em larga escala de professores da
rede estadual de ensino (RedeFor). Duas dessas novas funcionalidades na
Web causaram grande impacto, principalmente para os alunos: histórico
escolar e atestado de matrícula. O histórico escolar foi profundamente reformulado para exibir de maneira mais clara diversas informações sobre a
vida acadêmica dos alunos.
Outro novo módulo implantado com sucesso no sistema acadêmico
legado foi aquele voltado para apoiar o gerenciamento dos intercâmbios
de alunos da Unicamp com instituições de ensino no exterior e a vinda de
estudantes estrangeiros para a Unicamp, dentro do programa Ciência sem
Fronteiras.
Uma outra frente que teve progressos significativos foi aquela relacionada ao cartão de identidade institucional. O sistema SmartCard ganhou
novas funcionalidades e foi integrado ao Portal TUI (Tarjeta Universitária
Inteligente), trazendo grandes melhorias ao processo de emissão de cartões universitários.
Para melhor apoiar as atividades de pesquisa, foi desenvolvida uma
nova forma de integração entre os dados do Sipex e da Plataforma Lattes (CNPq). Houve também uma reformulação do relatório periódico de
atividades Sipex dos docentes, possibilitando a extração deste conteúdo

nos formatos abertos ODF e PDF. Além disto, foi revisado e atualizado o
tratamento relativo aos novos tipos de bancas examinadoras lançados no
Sipex. Ainda nesta linha de apoio à pesquisa, foi elaborado um mapeamento completo dos processos de trabalho do Fundo de Apoio ao Ensino,
à Pesquisa e Extensão (Faepex), resultando na identificação e proposta de
vários pontos de melhorias, os quais foram apresentados e validados pela
Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP). Outras participações do CCUEC nas atividades de apoio à pesquisa podem ser destacadas, entre elas, a exportação
de dados SIPEX/Capes, a geração de dados para o Site Web do Anuário
de Pesquisa e a geração de dados do PIBIC em site Web. No Sipex houve
também uma modernização de plataforma tecnológica , oferecendo um
ambiente robusto de execução, além de acessos mais rápidos e manutenções mais ágeis no sistema.
O CCUEC também buscou melhorias em várias outras frentes tais
como: reformulação dos portais dos Sistemas de Contas, de Segurança Web,
e-Science, Sipex, Smartcard e de faturamento de telefonia (SisFatel), possibilitando uma maior usabilidade, autonomia e agilidade para o usuário final.
O lançamento do aplicativo Unicamp Serviços para a plataforma móvel Android foi um avanço importante. O aplicativo oferece em smartphones e tablets um acesso rápido, fácil e seguro a informações como saldo
do cartão de identidade institucional do aluno para uso nos restaurantes
universitários, cardápio dos restaurantes, horários e trajetos dos circulares
internos e acesso a portais como os da Unicamp, CCUEC e BC. Novas funcionalidades são agregadas a cada nova versão do software.
De maneira a apoiar os processos decisórios, o CCUEC vem disponibilizando soluções de informações gerenciais para a Unicamp por meio
da plataforma IBM InfoSphere Warehouse. Dentre estas soluções, destaca-se o sistema de contratos e convênios, desenvolvido para uso da
Diretoria Geral de Administração (DGA), Biblioteca Central e Faculdade
de Engenharia Mecânica (FEM). Além disso, foi desenvolvido um sistema
de informações gerenciais com base nos dados de todos os restaurantes
da Universidade a pedido do Hospital das Clínicas e da Assessoria de
Planejamento (AEPlan).

5.3. Comunicação
de dados e voz

Sistemas de Apoio à Comunidade; Administração de Dados; Tecnologias, Metodologias e Qualidade
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Por sua experiência em projeto similar e por indicação dos representantes das instituições participantes, o CCUEC assumiu a coordenação dos
comitês gestor e técnico da Rede Comunitária de Ensino e Pesquisa de
Campinas (RedeComep). Trata-se de mais um projeto conjunto com a Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) do MCTI, que interligará por fibras óticas as principais instituições de ensino e pesquisa da região, permitindo
assim que seja feita uma troca de tráfego entre tais instituições muito mais
rápida e eficiente, aliviando as conexões com a internet.
Relatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013

IMPRESSÃO –
FILAS DE
IMPRESSÃO

Cadastramento,
alteração
e exclusão
de ﬁlas de
impressão
para os
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A quem
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BACKUP

E

RECUPERAÇÃO
DE DADOS

Realização de
cópias de
segurança e
recuperação
de dados.
A quem se
destina:
Usuários dos
serviços
hospedados
no CCUEC
Unidades/
órgãos que
possuem
máquinas
hospedadas no
datacenter do
CCUEC.
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CONFERÊNCIA
– CONFERÊNCIA
WEB
Salas de aulas
virtuais e
conferências
via web.
A quem se
destina:
Unidades/
órgãos da
Universidade.

Outro projeto conjunto com a RNP viabilizou a implantação de um
link de 40Gbps entre a rede da RNP em São Paulo e a RedeComep de
Campinas por um período de 5 anos sem custos para os participantes da
rede comunitária. A Unicamp, como principal usuária desta rede, abriga os
equipamentos deste link e faz a gerência dos mesmos em parceria com a
RNP. Esta iniciativa tem como principal resultado a disponibilização de um
novo canal de comunicação com a Internet e com velocidade 40 vezes
superior a atual banda de 1Gbps, o que deverá satisfazer as demandas de
conectividade da Unicamp e demais participantes da RedeComep pelos
próximos anos.
Houve ainda outras melhorias importantes na rede interna de comunicação de dados da Unicamp (UniNet), com a implantação de conexões
redundantes entre seus nós principais, o que permitiu melhor distribuição
de tráfego, maior velocidade e maior disponibilidade, mesmo em caso de

encontra operacional em alguns serviços do CCUEC, IFGW, CAISM e FCA.
A rede de dados ganhou novas funções quando passou a ser utilizada
também para a transmissão da programação da Rádio e TV Unicamp (RTV).
Atendendo uma demanda da PREAC, o CCUEC especificou e coordenou
a implantação da infraestrutura necessária para a transmissão e recepção
dos sinais de áudio e vídeo codificados como dados por meio da tecnologia IPTV. Há vários pontos de recepção espalhados pelo campus e outros
poderão ser adicionados com facilidade no futuro.
Uma atividade na área de infraestrutura de redes que também trouxe
impactos à comunidade universitária foi a expansão da rede sem fio (Wi-Fi)
corporativa voltada para espaços abertos e de convívio no campus de Barão Geraldo. Esta rede agora é composta de 33 pontos de acesso, os quais
oferecem conexão sem fio autenticada com senha para toda comunidade
universitária (docentes, alunos e funcionários). Ela também é disponibilizada aos visitantes da Universidade por iniciativa de funcionários ou docentes, bastando para isso que estes solicitem a criação de senhas temporárias
em um sistema automatizado para tal tarefa.

CONFERÊNCIA –
VIDEOCONFERÊNCIA
Disponibilização de
infraestrutura para
realização de
videoconferência
via internet ou
via linha telefônica
digital ISDN
(Integrated
Services Digital
Networks).
A quem se
destina:
Unidades/
órgãos da
Universidade.

Visão parcial das conexões da rede da Unicamp
Infraestrutura e Telecomunicações

rompimento de alguma fibra ótica. Por meio de financiamento da FAPESP,
neste momento a capacidade da UniNet está sendo aumentada em 10
vezes, passando de 1 para 10 Gbps, o que torna ainda mais rápida e eficiente a comunicação entre os diferentes sistemas de informação distribuídos pelo campus. Este aumento vem acompanhado de uma adoção
ainda maior do novo protocolo internet, conhecido por IPv6, o qual já se
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Ainda com relação a rede sem fio corporativa, a Unicamp foi umas das
instituições brasileiras pioneiras na participação de uma iniciativa mundial
chamada eduroam (education roaming), disponível em mais de 50 países, com
mais de 6.000 locais de acesso. Por meio desta iniciativa, realizada pelo CCUEC
em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e algumas uniRelatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013
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E-MAIL
CORPORATIVO

Abertura,
manutenção e
fechamento de
contas de correio
eletrônico no
domínio
@unicamp.br.
A quem se
destina:
Alunos,
docentes,
funcionários
e demais
categorias de
usuários
deﬁnidas nas
regras de uso
de serviços
computacionais
estabelecidas
pelo CONTIC.

EXECUÇÃO
DE ROTINAS
DE PRODUÇÃO

Execução de
rotinas para
geração de
relatórios,
atualização de
banco de dados,
transferência de
arquivos entre
máquinas
e demais
procedimentos
necessários à
manutenção
dos sistemas
corporativos.
A quem se
destina:
Unidades/
órgãos que
possuem
sistemas de
informação
hospedados
no CCUEC.
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versidades brasileiras, os membros de qualquer uma das instituições participantes poderão obter acesso às redes sem fio das demais instituições, utilizando para autenticação as mesmas credenciais de acesso (usuário/senha) já
adotadas em sua instituição de origem, de forma simples e segura. Visando
expandir o uso desta rede para o maior número possível de usuários dentro
da Unicamp, o CCUEC disponibilizou mecanismos de integração das redes
sem fio internas de unidades e órgãos à eduroam, o que permite que esta
rede sem fio global seja utilizada também dentro das unidades e órgãos. Os
registros mostram que um número significativo de visitantes estrangeiros têm
se conectado à rede sem fio eduroam usando suas credenciais na instituição
de origem. O mesmo tem ocorrido com pesquisadores da Unicamp ao visitar
instituições nacionais e estrangeiras participantes do projeto eduroam.
O sistema de acesso remoto e privado à rede da Unicamp (Virtual Private Network – VPN), que permite aos usuários acessarem remotamente
a rede universitária como se estivessem no campus, foi atualizado e adotou um software livre (OpenVPN), que não apresenta mais as limitações no
número de usuários simultâneos e tem grande compatibilidade com os
sistemas operacionais mais utilizados na Unicamp e nos computadores dos
usuários.
Além das ações citadas, o CCUEC teve participação ativa na conexão
à rede da Unicamp dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) de
Rio Claro, Limeira, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste e Mogi-Guaçu, viabilizando o acesso permanente destes ambulatórios aos sistemas de informação localizados no campus de Barão Geraldo e à internet.
A implantação do sistema de monitoração eletrônica por câmeras na
Unicamp também contou com participação ativa do CCUEC, tanto na especificação da infraestrutura de comunicação que permite a interligação
de todos os equipamentos, como no julgamento das propostas na licitação
e em todo o processo de implantação. Trata-se de um sistema de circuito
fechado de TV (CFTV) para todo o campus de Barão Geraldo, contendo 240
câmeras, 23 gravadores de vídeo digital (DVR), equipamentos de backup e
sala de monitoração. Para essa implantação, foi necessário expandir a infraestrutura de rede da Unicamp, com a instalação de novos cabos de fibras
óticas e novos equipamentos de rede (switches etc), interligando todos os
equipamentos por meio de uma rede de uso exclusivo do sistema de monitoração.
Ainda relativo à infraestrutura de rede, o CCUEC tem promovido e coordenado os trabalhos de atualização e recuperação de cabos telefônicos
e de pontos de distribuição de comunicação (telecommunication closets ou
TCs). Os TCs receberam nova infraestrutura elétrica e maior proteção contra
falhas causadas por descargas atmosféricas. Foi iniciada também a remoção
de cabos antigos e sem uso e a instalação de novos circuitos para permitir
uma melhor distribuição das linhas (e do tráfego) entre as centrais telefônicas existentes. Algumas centrais foram substituídas por novas centrais mais
resistentes a descargas elétricas, dentro de contrato de locação vigente e
outras foram desativadas após remanejamento de linhas.
No serviço de telefonia móvel, o CCUEC conseguiu estabelecer as
Relatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013

bases de um novo contrato, com melhores condições de serviço e tarifas.
Com esse novo contrato todos os equipamentos antigos foram trocados e
novas funcionalidades foram implantadas.
Foram formuladas as especificações técnicas completas do processo
licitatório para nova locação de equipamentos de telefonia, cujo escopo
tem característica híbrida, atendendo desde pontos de ramais convencionais a ramais com tecnologia IP. As unidades e órgãos já começaram a ser
orientadas a buscar melhorias em sua rede interna visando migração para
tecnologia VoIP – Voz sobre IP, o que deverá trazer melhorias importantes
do ponto de vista de confiabilidade e de redução de custos.
Um novo sistema de controle de faturas telefônicas (Sisfatel) foi desenvolvido para que usuários autorizados pelas unidades e órgãos possam
acompanhar as despesas com telefonia por meio de relatórios detalhados.
Trata-se de um sistema de faturamento que integra, registra e processa todos os lançamentos dos serviços de telecomunicações (voz e dados) providos pelas operadoras com as quais a Unicamp se relaciona: Embratel, Telefônica, Vivo e Claro. O Sisfatel tem feito este trabalho com precisão e hoje
é possível obter dados bastante confiáveis sobre as ligações efetuadas em
cada ramal da Universidade.
Com o objetivo de facilitar o acesso da comunidade externa aos ramais
existentes na Unicamp, o CCUEC implantou, em parceria com a Prefeitura e
a RTV, uma Unidade de Resposta Audível (URA), a qual fornece orientações
automáticas por meio de gravações a quem telefona para os números principais da Universidade.

HOMOLOGAÇÃO
DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO

Infraestrutura
computacional
para homologação
de sistemas
corporativos,
acadêmicos e
administrativos,
desenvolvidos
em JEE (Java
Enterprise
Edition).
A quem se
destina: Órgãos
responsáveis
por sistemas de
informação
armazenados
em máquinas do
CCUEC.

5.4. Segurança em TI
Em uma parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP),
a Unicamp participa do projeto ICPEDU, que visa atender demandas de
certificação digital em instituições de ensino e pesquisa a baixo custo. Dessa forma foi criada a Infraestrutura de Chaves Públicas da Unicamp (ICP
Unicamp), diretamente vinculada à ICPEDU. Dentro da ICP Unicamp já se
encontram hoje em operação duas Autoridades Certificadoras: a Autoridade Certificadora da Unicamp (AC Unicamp), entidade essencial para o
funcionamento da infraestrutura, e a Autoridade Certificadora de Serviços
Unicamp (AC Serviços Unicamp), entidade responsável pela emissão de
certificados digitais utilizados em diversos serviços de TI, garantindo segurança no uso de sistemas informatizados. A AC Serviços Unicamp, já em
uso pelo CCUEC, atende também a demanda de certificados digitais para
serviços que sejam mantidos pelas demais unidades e órgãos. Outra atividade em desenvolvimento é a implantação de uma solução de certificação digital voltada para a emissão de certificados digitais para docentes,
alunos e funcionários, que poderão ser utilizados para fortalecer a segurança dos processos de trabalho.
Um outro serviço que foi disponibilizado e atraiu a atenção da comunidade é aquele que permite que as unidades e órgãos da Unicamp confiRelatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013
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órgãos da
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BANCO
DE DADOS
CORPORATIVOS

Implantação,
manutenção e
administração
das bases de
dados dos
sistemas
corporativos da
Universidade.
A quem se
destina:
Órgãos
responsáveis
por sistemas
de informação
armazenados
em máquinas
do CCUEC e
que necessitam
de banco de
dados.

gurem seus sistemas de informação locais para que façam a autenticação
de seus usuários (alunos, docentes e funcionários) em um diretório padrão LDAP existente no CCUEC. Assim os usuários podem usar localmente
em suas unidades e órgãos o mesmo par usuário/senha que já usam hoje
para acessar alguns serviços corporativos, como o sistema acadêmico, por
exemplo. Atualmente, quinze unidades e órgãos já fazem uso desta facilidade e há uma tendência em aumentar.
Neste diretório padrão LDAP foi materializado um desejo antigo da
comunidade, que era o de unificar um grande número de pares usuário/
senha espalhados por vários sistemas e serviços. Foi realizado um trabalho
de sincronização e de limpeza das bases de usuários que eliminou vários
nomes de usuários redundantes e, às vezes, conflitantes.
Esta nova base única de usuários/senhas viabilizou novas oportunidades de serviços, especialmente no âmbito externo. Além do serviço de
rede sem fio eduroam, já apresentado mais acima, os novos recursos de
autenticação unificada de usuários possibilitaram que a Unicamp passasse
a fazer parte do projeto de Comunidades Acadêmicas Federadas (CAFe) da
RNP, o qual permite que qualquer usuário da universidade tenha acesso a
um leque de serviços externos em instituições nacionais e internacionais.
Dentre estes serviços (listados em http://portal.rnp.br/web/servicos/servi-

Sistema de armazenamento de dados em larga escala (Storage)
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cos-disponiveis) destaca-se o acesso ao conteúdo do Portal de Periódicos
da CAPES de qualquer ponto da internet sem necessidade de estabelecer
um canal VPN até a rede da Unicamp: basta usar a senha única cadastrada
para acesso aos sistemas corporativos.
Ainda relacionado a questões de segurança e controle de acesso, neste período foram reavaliados todos os perfis de usuários e suas respectivas
permissões em cada serviço corporativo. Além disso, foram criados mecanismos para facilitar a redefinição de senhas por usuários que se esqueceram de suas senhas originais, bem como foi aprimorado o processo de
solicitação e entrega de senhas pelo novo sistema de segurança (SISE).
A coordenação da aquisição de licenças anti-vírus para todos os computadores da Unicamp já foi descrita anteriormente e ela também se enquadra nas atividades voltadas para aumento da segurança da informação.
Mas só isso não basta e cuidados devem ser tomados quando incidentes
acontecem. Neste sentido, foi criada uma equipe de técnicos voltada para
a área de segurança, os quais têm levado adiante as iniciativas em certificação digital e ampliado o atendimento a incidentes de segurança na rede
da Unicamp em consonância com o CERT.BR (Centro de Estudos, Resposta
e Tratamento de Incidentes de Segurança mantido pelo Comitê Gestor da
Internet no Brasil).

HOSPEDAGEM
DE VÍDEOS –
CAMERAWEB

Publicação de
vídeos que
tenham por
ﬁnalidade
promover
atividades
acadêmicas,
administrativas
e de divulgação
da Unicamp.
A quem se
destina:
Unidades/
órgãos da
Universidade.

Redes e Segurança
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IMPRESSÃO
CORPORATIVA

Impressão de
relatórios e
documentos
corporativos
mediante
abertura de
conta especíﬁca
para este ﬁm.
A quem se
destina:
Alunos,
docentes e
funcionários
devidamente
autorizados
pela unidades/
órgãos.
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GERENCIAIS
PARA APOIO À
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bancos de dados
corporativos.
A quem se
destina:
Diretores de
unidades/
órgãos, gerentes
e assessores.
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5.5. Infraestrutura
Computacional Corporativa
O principal destaque relativo à infraestrutura computacional corporativa administrada pelo CCUEC está na implantação de sistemas de
armazenamento maciço de dados (storage) e de uma plataforma de
máquinas virtuais sobre processadores em lâminas (blade). O storage resolveu o problema de falta de espaço para instalação de novos discos
dentro dos gabinetes de servidores, com a vantagem de ser escalável
e tolerante a falhas em discos. Os processadores blade de alto desempenho permitiram a criação de várias máquinas virtuais para substituir
os tradicionais servidores físicos, com diversos benefícios tais como redução de espaço físico, de consumo de energia e de refrigeração, além
de aumento de desempenho e de flexibilidade para instalar e gerenciar
novos servidores com diferentes capacidades de processamento e de
armazenamento. Com o objetivo de prover contingência do ambiente
virtual além de oferecer mais recursos computacionais, foi implantanda
uma nova estrutura de blade no 2º semestre de 2012. Este processo de
substituição de servidores reais por máquinas virtuais, conhecido como
consolidação de servidores, já resultou na desativação de 45 servidores
reais e na criação de 128 máquinas virtuais para substituí-los em melhores condições de desempenho e estabilidade e para atender novas
demandas. Deve ser destacado ainda que o storage de dados tem sido
expandido gradativamente e já comporta os dados dos principais sistemas de informação: Sistema Acadêmico, Sistema Administrativo, Sistema
de Informações Gerenciais, Sistema Cartão de Identidade Institucional,
Repositório de vídeo (CameraWeb), email nos domínios @dac.unicamp.
br e @unicamp.br, Portal Unicamp, Programa RedeFor, ambiente Ensino
Aberto (EAD), além dos dados da DGRH e do SBU, cujos servidores estão
instalados no datacenter do CCUEC.
Em decorrência do aumento da demanda por recursos computacionais dos sistemas acadêmicos e administrativos ocorrido nos últimos
anos, o CCUEC promoveu a implantação de dois novos servidores de
grande porte, cujo objetivo foi permitir a separação dos bancos de dados que alimentam estes dois sistemas. Além do acréscimo de recursos
computacionais para cada sistema, a mudança proporcionou também
uma maior autonomia na administração destas bases de dados. Houve
também uma redução significativa no tempo requerido para a execução
das tarefas de manutenção, como a execução de tarefas em lote (batch)
e de backup dos dados.
Outras melhorias importantes foram implantadas no ambiente dos
Sistemas de Informação (SI), das quais destacam-se: a migração para
o ambiente virtual do servidor de proxy reverso, com o objetivo de garantir a este serviço recursos de alta disponibilidade e desempenho; a
implantação de um novo servidor de banco de dados para o ambiente
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de homologação, permitindo assim, que este ambiente reflita a mesma
estrutura de banco de dados existente em produção garantindo uma fidelidade maior durante os testes das aplicações dos SI; a substituição do
servidor de execuções batch com atualização do hardware e versão do
sistema operacional que permitiu a redução do tempo dos procedimentos e por último a migração do servidor de impressão corporativo para
ambiente virtual onde foi possível melhorar a performance do serviço
de impressão.
O CCUEC implantou também uma nova solução de backup baseada
em outro storage, que possibilitou maior segurança e rapidez para copiar
e restaurar dados. Além disso, uma atualização da versão do software
de backup permitiu a exploração do recurso de deduplicação que possibilita uma economia significativa (cerca de 50%) em termos de espaço
ocupado em disco.
Ainda sobre backup foi iniciado disponibilizado um novo serviço
que é a realização de backup remoto a partir de um servidor externo ao
DataCenter do CCUEC. Com este serviço o CCUEC entra em uma nova
fase de preparação para prover serviços de backup também para os sistemas que não residem no seu datacenter, o que deverá gerar economia
de escala para a Unicamp. Esse serviço foi implantada através de uma

LISTAS

DE

DISCUSSÃO

Criação,
manutenção e
fechamento de
listas de e-mails
para divulgação
e discussão de
assuntos de
caráter
institucional.
A quem se
destina:
Unidades/
órgãos da
Universidade.

Produção e Operação
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solução baseada em software livre, amplamente utilizada no mercado
com resultados bastante satisfatórios.
A Unicamp tem modernizado periodicamente o seu portal e tal atividade tem contado com a participação ativa do CCUEC na atualização
tecnológica da infraestrutura computacional sobre a qual se apoia este
importante canal de comunicação da Unicamp com a sociedade.

Suporte de Software

HOSPEDAGEM
DE WEBSITES

Armazenamento
de páginas web
corporativas das
unidades/órgãos.
A quem se
destina:
Unidades/
órgãos da
Universidade.
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Alinhado com as novas iniciativas que estão sendo conduzidas na
Universidade para intensificar seu relacionamento com ex-alunos, o
CCUEC atuou junto com o Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) e com a
Agência de Inovação (Inova) na implantação de um novo portal - Rede
Alumni Unicamp. O servidor que hospeda este portal foi instalado no datacenter do CCUEC para ser integrado a outros sistemas. O portal permite que os ex-alunos da Unicamp possam retomar contatos, tomar ciência
de oportunidades de negócios, compartilhar conhecimentos e continuar acessando o sistema acadêmico, dentre outras atividades. Outra iniciativa para auxiliar este processo de contato continuado da Universidade com seus ex-alunos é a criação de endereço de e-mail vitalício em
um novo domínio (@alumni.unicamp.br) para todos os alunos que se
formarem.
Para o serviço de e-mail corporativo, responsável por cerca de
42.300 contas e 120.000 e-mails diários, foram feitos esforços para auRelatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013

mentar cotas, disponibilizar uma interface de webmail mais moderna e
amigável e também abrigar nos servidores do CCUEC serviços de e-mail
das unidades e órgãos. Esta é mais uma área em que o CCUEC procura se
fazer mais presente no atendimento às necessidades básicas de TIC das
unidades e órgãos. Além disso, várias melhorias foram implantadas para
o controle de spams, tanto recebidos como gerados, tornando menos
trabalhosa a tarefa dos usuários de selecionar e-mails importantes todos
os dias e evitando que a Unicamp seja vista como divulgadora de spams.
Em parceria com SIARQ e DGA, o CCUEC desenvolveu um projeto de migração do antigo sistema de protocolo para uma estrutura de
hardware e software mais moderna, confiável e eficiente. Dado que o
sistema de protocolo foi desenvolvido há muitos anos, esta migração
se tornou um grande desafio, o qual foi vencido e tornou muito menor
o tempo de resposta deste sistema utilizado por muitos colaboradores
na Unicamp. A atualização do sistema operacional e do gerenciador de
banco de dados Informix propiciaram melhorias na performance e possibilitaram novas facilidades ao sistema.
O Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais (GGTE) formulou um
acordo com o CCUEC, pelo qual este centro administra os ambientes de
TIC daquele grupo por meio de máquinas virtuais apoiadas em tecnolgias de blade e storage. Estes ambientes são Ensino Aberto, Educação a
Distância, RedeFor e ambiente de desenvolvimento. Dentre as atividades conjuntas dos dois órgãos destaca-se o esforço bem sucedido no
sentido de melhorar o desempenho dos sistemas de ensino a distância,
em particular do ambiente Ensino Aberto. Foi implantado um servidor
de armazenamento de dados histórico dos cursos/disciplinas concluídos. O servidor principal hospeda apenas os cursos em andamento dos
últimos 3 semestres e um segundo servidor hospeda os cursos inativos.
Isso permitiu que o tempo de execução de backup desse ambiente diminuísse. Além disso, a servidora de Educação a Distância foi migrada
para ambiente virtual que possui maior poder computacional, tanto de
processamento quanto de memória.
Todos estes avanços na infraestrutura computacional dependem de
uma maior disponibilidade de energia elétrica e de refrigeração no datacenter. O CCUEC atuou fortemente nesta linha e realizou uma substancial reforma tanto em seu próprio datacenter como naquele do Centro
Nacional de Processamento de Alto Desempenho (Cenapad). O datacenter do CCUEC hospeda os equipamentos que atendem os sistemas corporativos da Unicamp e o datacenter do Cenapad hospeda os servidores
e supercomputadores voltados para processamento científico. Ambos
passaram por um processo de modernização e expansão nas áreas de
refrigeração e energia elétrica, com realocação de espaços e substituição
de vários itens de infraestrutura tais como gerador, nobreaks, quadros
elétricos e sistema de climatização. Foi também realizado o reposicionamento dos racks e implantado o sistema de corredores quente e frio,
para um melhor aproveitamento da refrigeração. Com a conclusão da reRelatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013

REDE SEM
FIO UNICAMP

Acesso seguro
à rede da
Universidade e à
internet por meio de
conexão sem ﬁo.
A quem se
destina: Alunos,
docentes,
funcionários
e visitantes.

INFRAESTRUTURA
DE CHAVES
PÚBLICAS E
CERTIFICAÇÃO
DIGITAL

Administração/
manutenção da
ICP Unicamp.
Emissão dos
certiﬁcados digitais
utilizados em
diversos serviços
disponibilizados na
Universidade.
A quem se
destina:
Unidades/
órgãos da
Universidade.
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DIRETÓRIO
DE RAMAIS

Lista on-line dos
ramais do
sistema de
telefonia da
UNICAMP. A
busca pode ser
feita por ramal,
pessoa,
departamento/
setor ou por
unidade.
A quem se
destina:
Unidades/
órgãos da
Universidade.

forma, a capacidade elétrica e de climatização originais foram ampliadas
significativamente, permitindo que novos supercomputadores pudessem ser instalados no Cenapad e novos servidores no CCUEC, mantendo
os altos níveis de segurança e confiabilidade já existentes. Um dos motivos para estes altos níveis de confiabilidade foi a implantação de mecanismos de automação dos condicionadores de ar visando obter melhor
rendimento dos equipamentos que provisionam a climatização de áreas
criticas para sustentação dos serviços.

5.6. Videoconferência, transmissão
de eventos e videos online
Os serviços de videoconferência foram aprimorados com a implantação de novos equipamentos que, entre outros recursos, permitem a
conexão com até quatro localidades remotas. Além da melhor resolução
de imagem, o novo sistema de videoconferência produz também som
estéreo de alta qualidade. As conexões remotas são feitas via internet, o
que não gera custos adicionais. Foram realizadas no período 79 videoconferências atendendo a solicitação de 20 unidades e órgãos diferentes.

Suporte a Sistema de Informação e Serviços
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Um novo sistema de transmissão de eventos ao vivo pela internet
foi objeto de outra ação nesta área pelo CCUEC. Este sistema de transmissão é baseado nas tecnologias mais usadas para visualização de
vídeo na internet, não requer praticamente nenhum investimento de
tempo para instalações por parte dos usuários e não possui restrições
de licenças quanto ao número de computadores que acompanham a
transmissão. Por este motivo, os Fóruns Permanentes da Unicamp, por
exemplo, podem ser hoje acompanhados por um grande número de
interessados sem dificuldades.
Ainda na área de conferências, o CCUEC passou a oferecer à comunidade universitária o serviço de Conferência Web utilizando-se de softwares livres já consolidados e estáveis. Este serviço pode ser utilizado
para a realização de reuniões, palestras, apresentações, treinamentos e
aulas pela internet através da transmissão de voz e de vídeo em tempo
real com o uso de equipamentos de áudio e vídeo simples disponíveis
em qualquer computador. Além disso, ele possibilita a economia de
recursos e de tempo, pois não exige deslocamento para os encontros
presenciais, ou seja, mesmo distantes geograficamente, os participantes podem compartilhar áudio, vídeo, textos, imagens, quadro branco e
a tela de seus computadores.
A fim de oferecer mais alternativas para os usuários, o CCUEC também implantou um sistema de conferência Web baseado na infraestrutura da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – que também está
disponível para toda a comunidade universitária realizar reuniões a distância com pessoas em qualquer parte do mundo onde haja conexão
à internet. Trata-se de uma solução alternativa que aumenta o nível de
disponibilidade de serviços.
A atividade que talvez tenha causado mais impacto nesta área de
áudio e vídeo foi a reformulação completa do Portal CameraWeb do
CCUEC. Essa reformulação trouxe melhorias significativas para a comunidade Unicamp, propiciando ao usuário total autonomia para o gerenciamento e publicação de conteúdo multimídia. Foram adotadas tecnologias livres e abertas, amplamente usadas na internet, requerendo que
o usuário do serviço disponha apenas de um computador conectado à
rede para ter acesso a um vasto conjunto de vídeos que foram armazenados e disponibilizados ao longo de anos por membros da Unicamp e
por convidados. Estes vídeos se encontravam em um formato específico
e de pouco uso na internet, exigindo que os interessados instalassem
em seus computadores softwares específicos para poder visualizá-los.
Na reformulação do repositório, os vídeos foram convertidos para um
formato mais comumente encontrado atualmente e mais flexível, permitindo que sejam publicados vídeos em diversas resoluções, inclusive
em alta definição (HD). Estas facilidades geraram uma nova onda de
publicações de novos conteúdos, bem como aumentaram o número
de acessos ao material já existente. Além da modernização na parte de
software, o novo CameraWeb do CCUEC também passou a contar com
uma nova e moderna infraestrutura de hardware, ao ser migrado para
Relatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013

DIRETÓRIO

PARA

AUTENTICAÇÃO

Disponibilização
de Diretório para
autenticação
de usuários
(alunos,
docentes e
funcionários)
em sistemas de
informação, em
serviços de
internet e
intranet e em
equipamentos
de rede (como
switches,
controladores e
pontos de acesso
para rede sem ﬁo,
por exemplo).
A quem se
destina:
Responsáveis
pelos sistemas
de informação
corporativos das
unidades/órgãos.

CONTAS E
PERMISSÃO DE
ACESSO A SERVIÇOS
CORPORATIVOS

Abertura,
manutenção e
fechamento de
contas com
permissões
diferenciadas
para acesso aos
sistemas de
informação
corporativos
(acadêmicos e
administrativos).
A quem se
destina: Alunos,
docentes e
funcionários.
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GERENCIAMENTO
DE SISTEMAS DE
TELECOMUNICAÇÕES

Manter disponível o
sistema de
telecomunicação
e toda
infraestrutura
metálica e óptica
da rede da
Universidade
por onde trafegam
voz, dados e
imagens. Efetuar
manutenção
preventiva
e/ou corretiva
em equipamentos
de comutação
telefônica e
associados.
A quem se
destina: Unidades/
órgãos da
Universidade.

CONSULTORIA E
ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

Oferecer
consultoria ou
elaborar, em
parceria com o
administrador de
rede da Unidade,
projetos de rede
estruturada
(dados, voz,
imagem e outras
tecnologias
que utilizam
infraestrutura de
telecomunicações).
A quem se
destina: Unidades/
órgãos da
Universidade.
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uma máquina virtual baseada em processadores de alto desempenho
e contar com o sistema de armazenamento em larga escala (storage).
Os tempos de publicação e de acesso ao material disponível caíram
sensivelmente e os usuários passaram a contar com um portal de vídeos rápido, fácil de usar e com suporte para vídeos em alta definição. O
Portal Cameraweb CCUEC conta com 2.836 vídeos publicados e possui
uma média diária de aproximadamente 1.000 visitantes, originários de
108 países.

5.7. Capacitação em Informática
e Atendimento ao Usuário
O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) do CCUEC tem continuado a ser um canal de grande importância para interação do centro
com seus usuários. Como exemplo desta atuação, destaca-se o fato de
o SAU ter prestado, neste período, um total de 11.053 atendimentos via
telefone, web ou pessoalmente.
O CCUEC atuou também na área de treinamentos técnicos, que
foram oferecidos em parceria com a AFPU e resultaram em um total de
475 pessoas treinadas. Complementando estes treinamentos, o CCUEC
promoveu no período 16 palestras, com a participação de 491 pessoas.
Dentre estes treinamentos destaca-se o de “Windows Server 2008” destinado aos administradores de redes das Unidades/Centros e Núcleos
da universidade, com 11 turmas formadas e 128 pessoas capacitadas.
Complementando estes treinamentos, o CCUEC promoveu também
uma série de palestras técnicas, nos mais variados temas, como exemplo, processo de migração do antivirus Kaspersky para a nova versão,
software Mathematica, Virtualização e Cloud Computing, práticas no
uso do software VMWare de virtualização de servidores, tecnologias e
tendências em CPU, gerenciadores de banco de dados opensource, entre outros.
Foram atualizados os controladores de domínio do CCUEC e dos laboratórios de treinamento para Windows 2008 Server. Com isso foi possível prover a atualização de softwares destes ambientes, bem como
substituir as versões antigas de sistemas operacionais, plataforma Windows, para que a infraestrutura computacional de treinamento esteja
adequada para a realização de cursos e palestras técnicas.

5.8. Serviços Administrativos
Para que o CCUEC e a CTIC pudessem oferecer todos os serviços citados à comunidade da Unicamp, foi imprescindível que contassem com o
apoio de sua área administrativa no tocante aos seus processos de aquisição de produtos e serviços, controle patrimonial, controles documentais,
Relatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013

Serviços de Administração

controle orçamentário e financeiro incluindo projetos específicos e convênios administrados pela FUNCAMP, dentre outros.
Vários processos foram reavaliados e novas rotinas de trabalho foram
implementadas garantindo um ganho de qualidade e aprimoramento no
tempo de atendimento às necessidades. Dentre eles pode ser citada a padronização e organização dos documentos gerados pelo CCUEC e CTIC,
com ferramenta automatizada para efetuar o controle das entradas, saídas
e tramitações internas dos documentos. Além disso, várias melhorias foram realizadas em processos diversos: compras, patrimônio, controle de
software, recebimento físico, controle de estoque local.

5.9. Projetos de integração
e melhoria do clima organizacional
Com o propósito de melhor organizar a recepção de novos colaboradores, investiu-se em um Programa de Integração, o qual conta com
uma participação ativa de todo o corpo gerencial, com apresentações
das principais atividades de cada área, bem como orientações gerais ao
novo colaborador. Além disso, o novo colaborador conta, durante um
período inicial de adaptação, com o acompanhamento de um tutor.
Outro destaque nesta linha é o Projeto de Conscientização para um
Ambiente Sustentável, apoiado pelo GGBS, que teve como objetivo melhorar hábitos e atitudes dos colaboradores em relação ao meio ambienRelatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013

CONTROLE DE
FATURAMENTO

DO SISTEMA DE
TELECOMUNICAÇÕES
– SISFATEL

Disponibilização
e controle das
informações sobre
o consumo e
custos dos
serviços de
telecomunicações
das unidades/
órgãos.
A quem se
destina:
AEPLAN
Dirigentes das
unidades/órgãos,
ATUs, ATDs e r
esponsáveis pelo
orçamento das
unidades/órgãos.
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TRANSMISSÃO
DE EVENTOS
VIA INTERNET

Transmissão ao
vivo de eventos
via internet
por meio de
uma câmera
de vídeo
conectada a
um computador
e transmissão
para um
servidor de
distribuição
instalado no
CCUEC.

te. Para isso, foram providenciadas palestras, algumas pequenas mudanças na infraestrutura básica das instalações e uma ampla disseminação
de informações quanto ao comportamento esperado de cada um.
Vale ressaltar também o Projeto “Bons gerentes, grandes líderes”,
ação promovida especificamente para reforçar as habilidades gerenciais
dos atuais líderes. Com a ajuda de um consultor externo, foram realizadas várias reuniões durante 10 meses para discutir problemas e situações
reais encontradas no dia-a-dia e buscar soluções pela troca de experiências dos participantes e pelo estudo de casos externos trazidos pelo
consultor.

1. Intensificar mecanismos de relacionamento com clientes e com
a administração superior Responsável: Alice
Descrição: Aumentar a visibilidade dos serviços, normas e procedimentos tornando-os mais conhecidos e acessíveis, de maneira a manter os atuais clientes e conquistar outros. Buscar uma integração mais
direta com a administração superior, visando uma participação maior
nas questões relacionadas a TIC.
IN1: Buscar mecanismos de divulgação dos produtos e serviços oferecidos pelo CCUEC
IN2: Investir no processo de comunicação com e entre usuários
 Obter feedback dos clientes( pesquisa de satisfação)
IN3: Estabelecer fórum de melhores práticas de TIC
IN4: Promover campanhas de conscientização sobre o uso mais racional dos recursos de TIC – Impressão, compartilhamento de documentos, energia elétrica, água, descarte de materiais e equipamentos de
forma correta e sustentável, etc.

A quem se
destina:
Unidades/
órgãos da
Universidade.

2. Buscar processos mais eficazes de comunicação interna
Responsável: Inês
Descrição: Implantar novos mecanismos que promovam uma maior
eficácia nos processos de comunicação horizontal e vertical em ambos
os sentidos.

GESTÃO
ACADÊMICA

Sistemas
de apoio a
administração
da vida
acadêmica
dos alunos nos
cursos de
graduação e
pós-graduação.

IN1: Estabelecer um processo de comunicação interna tratando não só
comunicados oficiais bem como os demais
IN2: Incentivar e reconhecer iniciativas dos técnicos - Criar mecanismos
para incentivar os técnicos para proporem novas ideias e reconhecer
as bem sucedidas
IN3: Publicação e divulgação das normas internas do CCUEC – estabelecer processo

A quem se
destina:
Alunos,
docentes,
coordenadores
de curso, DAC
(Diretoria
Acadêmica),
PRG
(Pró-Reitoria
de Graduação),
PRPG
(Pró-Reitoria de
Pós-Graduação).
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6. Objetivos Estratégicos do
Planes CTIC/CCUEC 2012 A 2015

3. Adotar boas práticas de governança em TIC
Responsável: Nelma
Descrição: Buscar e implantar metodologias de governança (como por
exemplo Gestão de Projetos , Cobit e ITIL) a fim de melhorar a prestação
dos serviços bem como a gestão do planejamento e acompanhamento
dos compromissos
IN1: Implantar uma sistemática de planejamento e acompanhamento
dos compromissos do CCUEC (projetos e atividades)
IN2: Estudo de viabilidade da adoção de COBIT e ITIL no CCUEC
Relatório de Atividades CTIC/CCUEC - 2009 a 2013
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PESQUISARQH

Sistema que
possibilita
gerenciar as
informações
sobre os
acervos históricos
da Unicamp (AEL,
SIARQ, CEDAE,
CLE, CMU).
A quem se
destina:
Pesquisadores
e arquivos
históricos da
Universidade.

SMARTCARD –
SISTEMA DE
IDENTIDADE
INSTITUCIONAL

Sistema de apoio
aos órgãos
geradores de
identidade quanto
ao gerenciamento
de cartões de
identidade
institucional, bem
como informações
para autenticação
dos portadores do
cartão em diversos
serviços que o
utilizam.
A quem se
destina: Órgãos
geradores de
identidade (DAC,
DGRH, HC,
Funcamp,
Colégios
Técnicos) e
unidades/
órgãos que
usam o cartão
inteligente em
seus serviços.
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E-SCIENCE

Ferramenta
que permite
a publicação
dinâmica de
conteúdos
relacionados
a pesquisas
cientíﬁcas.

4. Criar, implantar e acompanhar a execução de políticas amplas
de segurança
Responsável: Ricardo
Descrição: Buscar formas que permitam adotar políticas de segurança
que garantam o pleno funcionamento dos serviços de TIC, abrangendo segurança física de equipamentos de energia, refrigeração e de TIC,
além da segurança lógica dos dados e sistemas de informação, incluindo ações de combate a invasões, a spams e a vírus na comunidade universitária.
IN1: Promover a criação e adoção de políticas de segurança
IN2: Disseminar a cultura de segurança em TIC
IN3: Emissão de Certificados Digitais para Docentes, Funcionários e Alunos (AC Pessoas).

A quem se
destina:
Docentes e
pesquisadores
da Universidade.

5. Disponibilizar novos serviços e infraestrutura de Suporte
Responsável: Paulo Moraes
Descrição: Criar, implantar e oferecer novos ser viços tanto para
unidades e órgãos como para usuários finais. Tais ser viços seriam
de amplo espectro, abrangendo desde aqueles ligados à infraestrutura (máquinas virtuais, espaço em disco, backup) até aqueles
voltados a ser viços de e-mail customizados, entre outros.
IN1: Conhecer os possíveis clientes e suas necessidades
IN2: Oferecer máquinas virtuais para serviços das UEP e órgãos
IN3: Disponibilizar serviço de backup remoto para as UEP e órgãos
IN4: Disponibilizar serviço WEB com banco de dados
IN5: Oferecer a administração de email para o domínio @unidade.
unicamp.br
IN6: Oferecer ambiente computacional para GED
IN7: Oferecer um repositório de dados (com backups) para as UEPs e
para usuários individuais
6. Disponibilizar novos serviços de Sistemas de Informação
Responsável: Edmilson
Descrição: Criar, implantar e oferecer novos serviços de sistemas de
informação para unidades e órgãos.
IN1: Promover o aproveitamento de sistemas de informação de pequeno porte desenvolvidos pelo CCUEC ou por outros órgãos/UEP
em outras unidades/órgãos
IN2: Oferecer apoio a revisão e melhoria de processos para UEP e
órgãos
IN3: Desenvolver aplicativos baseados em sistemas de informação
para dispositivos móveis

TRATAMENTO
A INCIDENTES
DE SEGURANÇA

Realiza o
tratamento de
incidentes de
segurança que
envolvam a rede
da Universidade.
A quem se
destina:
Alunos,
docentes e
funcionários.
Blade Center IBM, onde residem máquinas virtuais
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SIPEX – SISTEMA
DE INFORMAÇÃO
DE PESQUISA
E EXTENSÃO
Sistema cujo
objetivo é gerir
os dados sobre
pesquisa, ensino
e extensão
existentes na
Unicamp através
da captação e
disponibilização
de informações
relativas a
produção
intelectual de
seus membros.

A quem se
destina:
Docentes,
alunos de
pós-graduação,
pesquisadores,
PRG (Pró-Reitoria
de Graduação),
PRPG (PróReitoria de PósGraduação)
e PRP (PróReitoria de
Pesquisa).

BANCO DE
REAGENTES
QUÍMICOS

7. Institucionalizar o Modelo de Gestão de Dados da Unicamp
Responsável: Fernando
Descrição: Buscar formas para a construção e a gestão de um
modelo global de dados, que caracterize a administração de dados global e departamental através de processo estabelecido e
ferramentas de registro das informações para facilitar a criação de
sistemas de informação em diversas áreas da universidade, bem
como permitir um melhor levantamento de informações gerenciais.

Software para
registrar e
disponibilizar
informações
sobre reagentes
químicos
inservíveis que
ainda se
encontram na
embalagem
original e
lacrados.

IN1: Institucionalização do modelo de gestão de dados de interesse
institucional
IN2: Levantamento dos dados de interesse institucional
IN3: Prospectar e instalar um sistema informatizado

A quem
se destina:
Docentes e
funcionários.
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9. Investir em competências técnicas e de liderança
Responsável: Rubens Queiroz
Descrição: Desenvolver no corpo de funcionários as competências técnicas indispensáveis para se alcançar e manter níveis de excelência em
serviços de TIC, bem como melhorar os tempos de resposta às novas
demandas. Promover ações para identificar e formar novas lideranças,
bem como reforçar as habilidades gerenciais dos atuais líderes.
IN1: Implantar o novo processo de Elaboração do Plano de Capacitação
IN2: Buscar iniciativas de capacitação e disseminação de técnicas de
desenvolvimento ágil para atender de forma mais rápida as demandas
IN3: Elaborar Plano de desenvolvimento de habilidades gerenciais e de
lideranças
IN4: Promover encontros de compartilhamento de conhecimento (encontros internos)
10. Implantar ações que facilitem a interação entre equipes e desenvolvam aspectos de relacionamento e comunicação interpessoal
Responsável: Rubens Queiroz
Descrição: Buscar mecanismos que promovam a reflexão pessoal sobre aspectos de relacionamento intra e inter-equipes, favorecendo uma
melhoria no clima organizacional.
IN1: Estudar possíveis formas (com profissionais da Unicamp ou externo) para abordar essas questões e definir a estratégia a ser adotada
Conexões da rede corporativa no Datacenter

8. Evoluir os serviços de Telecomunicações (voz e dados)
Responsável: Gustavo
Descrição: Aumentar a capilaridade e a redundância da rede, bem
como aprimorar o gerenciamento da infraestrutura de telecomunicações e do sistema telefônico.
IN1: Buscar o aumento de velocidade e a redundância da conexão a
Internet
IN2: Modernizar a planta de Telecomunicações visando convergência
de voz e dados
IN3: Aprimorar o modelo de negocio e as ferramentas dos serviços de
Telecomunicações
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11. Prospectar e promover a adoção de novas tecnologias
Responsável: Osmaira
Descrição: Adotar procedimentos para a prospecção de novas tecnologias, bem como explorar novas tecnologias identificadas para aplicação
nos produtos e serviços do CCUEC

TOMBAMENTO
E BAIXA
PATRIMONIAL
DE LIVROS

Sistema
informatizado
que permite o
tombamento e
a baixa de livros
pertencentes às
bibliotecas do
SBU (Sistema
de Bibliotecas
da Unicamp).
A quem se
destina: SBU.

IN1: Resgatar o atual processo de Prospecção e promover as adequações necessárias (o processo deve atender as diversas divisões)
IN2: Prospecção e definição de estratégias para a utilização da tecnologia DNSSEC
IN3: Prospecção e definição de estratégias para a implementação do
protocolo IPv6
IN4: Prospectar desenvolvimento de aplicativos baseados em sistemas
de informação corporativos para dispositivos móveis
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7.CCUEC/CTIC em números
AÇÕES GERAIS EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Boletim Informativo BITI

5.764 leitores

Cinfotec

200 participantes no 1° e 300 no 2°

Antivirus

16.000 licenças

Origin

Licenças ilimitadas

Mathematica

Licenças ilimitadas

COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ

PIBIC

Sistema para
apoiar a
Pró-Reitoria de
Pesquisa (PRP),
através da
geração
do livro de
resumos e do
CD com os
trabalhos de
iniciação
cientíﬁca da
Unicamp
a cada ano.

Rede Uninet (backbone)

83 unidades/órgãos conectados

Rede sem fio

33 pontos de acesso
1.299.661 acessos em 2012

Acesso remoto VPN

200.460 acessos em 2012

Telecomunicações

7.892 ramais sendo 62 linhas diretas, 533 linhas móveis, 21 circuitos de comunicação de dados WAN Unicamp e 8 circuitos de comunicação de dados da rede
ANSP em Campinas

INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL CORPORATIVA

A quem se
destina:
Pró-Reitoria
de Pesquisa,
Alunos e
Docentes.

Servidores

223 servidores (sendo 117 virtuais)

Contas de E-mail

42.981 contas

Volume de E-mail

120.000 e-mails/dia

Serviços corporativos

11.768 usuários

Armazenamento (Storage)

156 TB brutos

GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS

Software que
permite o
acompanhamento
on-line e o
controle
centralizado da
geração de
resíduos nas
unidades/
órgãos.
A quem se
destina:
Grupo Gestor
de Resíduos da
Universidade e
funcionários das
unidades/órgãos
que tratam dos
resíduos
gerados.

VIDEOCONFERÊNCIA,
TRANSMISSÃO DE EVENTOS E VÍDEO ONLINE
Vídeo conferências

79 realizadas

CameraWeb

88 editores cadastrados; 2.836 vídeos publicados;
1.000 visitantes diariamente; 585.638 visualizações a
partir de 108 países

CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA
E ATENDIMENTO AO USUÁRIO
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SAU

9.619 atendimentos

Treinamentos

475 pessoas treinadas

Palestras

16 palestras com 491 participantes
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