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ATA DA 74ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESQUISADORES 

(Deliberação CONSU-A-004/2020, Art. 18) 

 
 

No dia vinte do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniu-se, por meio de 1 

videoconferência, a Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores da Universidade Estadual de 2 

Campinas, sob a presidência do Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário, Prof. Dr. Fernando Sarti, 3 

com a participação dos seguintes membros: Ana Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN; Ana Clara 4 

Fonseca Leitão Duran – NEPA; Ana Cristina Colla – LUME; Ana Lúcia Tasca Góis Ruiz – FCF (Suplente 5 

da representação dos pesquisadores Pq não vinculados à COCEN); Daniele Masselli Rodrigues Demolim 6 

– CEMIB (Suplente); Fabiola Brigante Del Porto – CESOP; Flávia Linhalis – NIED; Greciely Cristina da 7 

Costa – NUDECRI; Jorge Henrique Faccipieri Júnior – CEPETRO; Katlin Brauer Massirer – CBMEG; Maísa 8 

Faleiros da Cunha – NEPO; Marcus Alexandre Finzi Corat – CEMIB; Maria Silvia Duarte Hadler – CMU; 9 

Mauro Donizeti Berni – NIPE; Priscila Pereira Coltri – CEPAGRI; Raluca Savu – COCEN (Suplente); 10 

Rodolfo Cristian Ertola Biraben – CLE; Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues – CPQBA; Rosana Almada 11 

Bassani – CEB; Sônia Regina da Cal Seixas – NEPAM; Stanislav Mochkalev – CCSNano; Stéphan Olivier 12 

Schaub – NICS; Tadeu Moraes Taffarello – CIDDIC. Justificaram ausência: Pq. Dra. Ana Maria Carneiro 13 

da Silva – NEPP, sem substituição e Pq. Dra. Michela Borges – IB, substituída pela Pq. Dra. Ana Lúcia 14 

Tasca Gois Ruiz – FCF. Também participou, como convidado, o Coordenador da Coordenadoria Integrada 15 

de Tecnologia da Informação e Comunicação – CITIC, Prof. Dr. Ricardo Dahab. 16 

(00min:00s – 58min:45s) 

Tendo constatado a obtenção de quórum, o presidente deu início à Septuagésima Quarta Sessão 17 

Ordinária da Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores, agradecendo a presença de 18 

todos. Comunicou que o Prof. Dr. Ricardo Dahab iniciaria a sessão com uma apresentação sobre a 19 

perspectiva geral das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na Unicamp. Salientou ainda que 20 

o avanço da TIC é estratégico e fundamental para que a Universidade seja capaz de cumprir seu papel 21 

social de forma eficiente. Com a palavra, o Prof. Ricardo saudou a todos, agradecendo o convite. Em sua 22 

apresentação, anexa ao fim desta ata, apresentou um panorama geral da TIC na Unicamp, com a 23 

distribuição do atual quadro profissional, os desafios de integração das equipes e governança, os desafios 24 

de atualização e modernização dos recursos de hardware e software, as perspectivas gerais de atuação 25 

da Coordenadoria Integrada de Tecnologia da Informação e Comunicação (CITIC), algumas implicações 26 

da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) na Unicamp, perspectivas de descontinuidade do SIPEX, 27 

adotando o Lattes como fonte de dados para os repositórios da Unicamp, inclusive no âmbito do Sistema 28 

de Relatório de Atividades de Docência, Extensão e Pesquisa (RADEP). Terminada a exposição, o 29 

presidente parabenizou o Prof. Ricardo pelo comprometimento e trabalho desenvolvido, agradecendo a 30 

disponibilidade de compartilhar as informações com o plenário da CIDP. Aberta a palavra, a Pq. Dra. Ana 31 

Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN, comentou que no âmbito dos Centros e Núcleos de Pesquisa 32 
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(C&N) a ausência de integração é um grande desafio a ser superado na seara da TIC. Comentou que a 33 

COCEN tem tentado equacionado as demandas por meio da criação de “HUBs” temáticos, experiência 34 

que gostaria de reproduzir no que se refere às demandas de TI. Nesse sentido solicitou ao Prof. Ricardo 35 

para que se pensasse a possibilidade de uma iniciativa conjunta entre COCEN e CITIC. A Pq. Dra. Flávia 36 

Linhalis – NIED, perguntou se seria viável terceirizar a área de TI, por exemplo, por meio de uma fundação. 37 

Respondendo, o Prof. Ricardo explicou que a terceirização de toda a área de TI, aos moldes de uma 38 

fundação como a FUNCAMP, não foi contemplada, sendo que se pretende terceirizar algumas atividades 39 

e projetos na área de desenvolvimento. Comentou também que, no caso do sistema COCEN, tendo em 40 

vista a multiplicidade de C&N, com equipes pequenas, os profissionais de TI aí alocados acabam sendo 41 

subutilizados, sendo que o ideal seria fomentar a administração centralizada (compartilhada) da rede. O 42 

Prof. Ricardo também comentou a intenção de criar três grandes fóruns colaborativos com o intuito de 43 

equacionar as demandas de TI, na Administração Central, na área da saúde e no âmbito das Unidades. 44 

Não havendo outros comentários, o presidente mais uma vez agradeceu ao Prof. Ricardo pela 45 

disponibilidade e manifestou a disposição da CIDP e da PRDU para colaborar com os trabalhos 46 

encampados pela CITIC. 47 

(58min:46s – 01h05min:30s) 

Prosseguindo com a reunião, o presidente consultou o plenário quanto à necessidade de ajustes ao texto 48 

da Ata da 73ª Sessão Ordinária da CIDP, realizada em 16 de março. A Pq. Dra. Rosana Almada Bassani 49 

– CEB, solicitou um pequeno ajuste. Anotadas as correções, o Ata foi submetida a votação e aprovada 50 

com 17 votos favoráveis e três abstenções. Ato contínuo, o presidente enunciou a Ordem do Dia, composta 51 

pela sugestão de calendário para o Processo Avaliatório de Progressões na Carreira Pq de 2022, 52 

destacado pela mesa, e dois Relatórios de Atividades de Pesquisador (RA Pq). Foram colocados em 53 

votação os itens não destacados, restando aprovados do seguinte modo: RA Pq de Mônica Barbosa de 54 

Melo – CBMEG, aprovado por unanimidade; RA Pq de Tadeu Moares Taffarello – CIDDIC, aprovado com 55 

19 votos favoráveis e uma abstenção (do interessado). 56 

(01h05min:31s – 01h24min:52s) 

Na sequência, o presidente pediu ao servidor Luiz Fernando Alves Rosa que explicasse a lógica e os 57 

pressupostos do calendário proposto para o Processo de Progressão. O servidor explicou que foi feito um 58 

esforço para encurtar alguns prazos da proposta de calendário original, apresentada na CIDP de março. 59 

Explicou que a proposta atual levou em consideração a perspectiva da aprovação dos Perfis Quantitativos 60 

Mínimos (PQM) no âmbito dos C&N e salientou que a sugestão atual permite a agilização do processo em 61 

quatro meses, sendo que a ideia é que as progressões sejam homologadas pela Câmara de Administração 62 

– CAD, em fevereiro de 2023. Aberta a palavra, o Pq. Dr. Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues – CPQBA, 63 

pediu um retorno quanto à possibilidade de os pesquisadores que tiveram sua progressão homologada 64 

em fevereiro de 2022, mas com avaliação apartada decorrente de indeferimento indevido no processo de 65 

2013, pleitearem nova progressão em 2022. Do mesmo modo, questionou se os pesquisadores que 66 

progrediram no processo de 2019, homologado em fevereiro de 2022, poderão requerer nova progressão, 67 
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dado o atraso do processo decorrente em parte da Lei Complementar 173/2020. O presidente explicou 68 

que a Procuradoria Geral (PG) foi consultada e que assim que houver um posicionamento, a orientação 69 

será repassada aos pesquisadores. Em seguida, a Dra. Rosana – CEB, ponderou que o prazo de vinte 70 

dias sugerido para a montagem das bancas talvez seja muito otimista, tendo em vista a usual demora do 71 

retorno dos convidados e a conciliação das agendas, sendo que seria mais realista um prazo de 30 dias. 72 

O presidente comentou que, de fato, a montagem de bancas costuma ser um processo desafiador, mas 73 

sugeriu manter o prazo otimista de 20 dias, sem prejuízo de o calendário ser futuramente ajustado, se 74 

houver necessidade. O servidor Luiz Fernando esclareceu que a ideia da secretaria é adiantar o contato 75 

com possíveis integrantes das bancas, de modo que o prazo formal de 20 dias serviria apenas para 76 

formalizar o convite e dar maiores esclarecimentos aos convidados. Lembrou que seria importante manter 77 

o prazo original para que o período de trabalho das bancas não seja deslocado, o que significaria uma 78 

sobreposição com o período de férias, que poderia comprometer a execução do cronograma. A Pq. Dra. 79 

Katlin Brauer Massirer – CBMEG, lembrou que a estratégia comentada pelo servidor Luiz Fernando já tem 80 

sido aplicada pela secretaria da CIDP em relação à montagem de bancas para o Prêmio de 81 

Reconhecimento Acadêmico para Pesquisadores. Em manifestação no chat, a Pq. Dra. Raluca Savu – 82 

COCEN, endossou a proposta da secretaria da CIDP e colocou-se à disposição para ajudar no que for 83 

necessário. O presidente ponderou que seria importante tentar viabilizar a homologação das progressões 84 

de 2022 logo na primeira reunião da CAD em 2023, o que permitiria iniciar, logo na sequência, o processo 85 

de progressão de 2023. Com isso, a sistemática de progressões na Carreira Pq se tornaria contínua, o 86 

que representaria um grande ganho institucional para a gestão da carreira. Não havendo mais questões, 87 

o calendário foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 88 

(01h24min:53s – 01h24min:52s) 

Passado ao Expediente, o presidente informou que a partir de 1º de maio o Sistema RADEP estará 89 

totalmente adaptado e disponível para a elaboração e trâmite dos Relatórios de Atividades dos integrantes 90 

da Carreira Pq. Ressaltou que a iniciativa faz parte do esforço de modernização da Universidade, como 91 

demonstrado pela apresentação do Prof. Ricardo Dahab. Lembrou que o sistema RADEP apenas organiza 92 

informações importadas de bases originárias como DAC, SIPEX, DGRH e Extecamp. Destas, a mais 93 

problemática é o SIPEX, que está em processo de substituição pelo Lattes. Reforçou também a 94 

importância institucional da utilização do sistema, que permite que os repositórios da Unicamp 95 

permaneçam atualizados quanto à produção acadêmico-científica produzida no âmbito dos C&N, que se 96 

reflete no Anuário Acadêmico, nos Rankings e em outras formas de divulgação da produção. Por este 97 

motivo, o presidente recomendou fortemente que os pesquisadores tentem utilizar a ferramenta, até para 98 

que as falhas e imperfeições possam ser corrigidas. Sugeriu, inclusive, que se lance mão dos espaços de 99 

autopreenchimento para dar maior detalhamento qualitativo da produção, indicando as eventuais falhas 100 

do sistema na importação dos dados. Ainda assim, tendo em vista o período de transição e adaptação, 101 

caso os interessados encontrem dificuldades insuperáveis, poderão entregar seus relatórios do modo 102 

tradicional (impresso/PDF) até agosto de 2022. Nesse caso, contudo, deve-se apresentar também uma 103 

cópia do currículo Lattes. Com a palavra, a Dra. Rosana – CEB, pontuou que é importante que os sistemas 104 
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tenham gerenciamento flexível, de modo que à medida em que surgirem, os problemas possam ser 105 

corrigidos. O presidente concordou com a ponderação e garantiu que essa é a intenção. A Pq. Dra. Ana 106 

Carolina de Moura Delfim Maciel – COCEN, lembrou que a inciativa de integrar os relatórios de docentes 107 

e pesquisadores foi uma batalha da Carreira Pq na gestão anterior e foi considerada uma grande 108 

conquista. Ponderou que é ponto pacífico que o RADEP tem problemas, mas que a utilização do sistema 109 

é importante para permitir que as falhas sejam solucionadas. Em seguida, a Dra. Ana Cristina Colla – 110 

LUME, comentou que tentou elaborar seu relatório por meio do RADEP mas que, diante das dificuldades, 111 

acabou optando pelo relatório impresso. Indagou, então, se no seu caso concreto também seria necessário 112 

apresentar o Lattes, o que foi confirmado pelo presidente. Com a palavra, o servidor Luiz Fernando 113 

pontuou que a versão do RADEP a ser disponibilizada a partir de 1º de maio é mais completa que àquela 114 

que vinha sendo utilizada até então, de modo que boa parte das dificuldades relatadas já serão saneadas 115 

pela ferramenta. Esclareceu ainda que, a partir de maio o trâmite do relatório, com a produção de 116 

pareceres e aprovação nas diversas instâncias poderá ser feito dentro do próprio sistema, o que agilizará 117 

bastante a análise desses processos. O presidente informou, então, ao plenário a necessidade de se 118 

ausentar em função de convocação pelo reitor. Ato contínuo, transferiu a presidência dos trabalhos à vice-119 

presidente da câmara, Pq. Dra. Ana Carolina de Moura Delfim Maciel. Com a palavra, a Dra. Rosana – 120 

CEB perguntou se seria mesmo necessário apresentar, junto com o Relatório de Atividades, uma cópia 121 

impressa do Lattes. O servidor Luiz Fernando esclareceu que a simples inclusão do link do Lattes ao 122 

término do relatório já seria suficiente para atender à recomendação do presidente da CIDP. Na sequência, 123 

a Dra. Rosana também fez um breve comentário de sua experiência na elaboração do relatório de 124 

atividades, que demandou volume expressivo de correções. A Dra. Katlin – CBMEG, perguntou se a 125 

entrega do relatório precisaria mesmo ser impressa ou se bastaria um PDF. O servidor Luiz Fernando 126 

esclareceu que basta o encaminhamento de um PDF ao RH dos C&N, sendo que, desde o início da 127 

pandemia, o trâmite dos relatórios está sendo conduzido de modo digital, com a regularização dos 128 

processos de vida funcional ao final. A Dra. Katlin ponderou que seria importante que os profissionais de 129 

RH dos C&N fossem orientados em relação à nova sistemática de tramitação dos relatórios. O servidor 130 

Luiz Fernando esclareceu que a secretaria da CIDP dará as devidas orientações assim que o sistema 131 

estiver de fato disponível e permitir o cadastramento dos profissionais de RH dos C&N. Não havendo mais 132 

questionamentos, a Dra. Ana Carolina lembrou que está disponível para ciência, em Pauta Suplementar, 133 

o PLANES COCEN 2021-2015, que foi aprovado na CAI-CONSU em 12 de abril e seguirá para análise da 134 

COPEI. O Dr. Rodney – CPQBA, fez uma indagação acerca do item 5.3.2, que trata do aprimoramento da 135 

gestão orçamentária. Perguntou se não poderia representar um retrocesso na rotina financeira que já 136 

ocorre especificamente no CPQBA, na medida em que acrescenta uma morosidade à prática já 137 

constituída. A Dra. Ana Carolina explicou que este item, discutido na CAI-CONSU, não tem a intenção de 138 

burocratizar, mas garantir que a COCEN, como coordenadora dos 21 C&N da Unicamp, tenha acesso às 139 

informações dos C&N que constituem unidade orçamentária e não estão integrados ao sistema COCEN. 140 

Aproveitou também para agradecer aos C&N pelo encaminhamento de seus PLANES, que permitiram à 141 

COCEN elaborar a atual proposta. A Dra. Ana Carolina também informou sobre o 11º Café COCEN, a 142 

realizar-se em 25 de abril, às 14h. Não havendo mais assuntos a tratar, a vice-presidente agradeceu a 143 
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presença de todos, fez votos de um excelente feriado e deu por encerrada a sessão. Para constar, a 144 

secretaria lavrou esta ata para que seja submetida à aprovação da Câmara Interna de Desenvolvimento 145 

de Pesquisadores. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 20 de abril de 2022. 146 



Tecnologia da Informação e 
Comunicação na Unicamp

Onde estamos, para onde vamos

Prof. Ricardo Dahab
IC/Diretor Geral de TIC na UNICAMP



TIC na Unicamp

● Cerca de 480 profissionais (parte em cargos administrativos):
○ CCUEC (⅙)
○ Administração central (DGRH, DGA, DAC, SIARQ, SBU, Reitoria, etc)
○ Faculdades, institutos, centros e núcleos
○ Colégios técnicos

● Fragmentação do CCUEC no passado recente, mas ainda responsável por:
○ Conectividade (backbone, rede sem fio do campus e conexão à Internet, telefonia)

■ 71 pontos de conexão com as subredes internas. 1 admin por subrede
○ E-mail corporativo, serviços em nuvem (Google, Microsoft), infraestrutura da nuvem da 

Unicamp
○ Alguns sistemas de software locais, bancos de dados
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TIC na Unicamp

➢ Grande fragmentação de equipes, formação de "feudos"
○ Grande parte do meu tempo em conversas viabilizando cooperações, reduzindo tensões

➢ Duplicação de esforços e sistemas
➢ Baixa integração
➢ Governança precária
➢ Falta de orçamento centralizado → desperdício de recursos 
➢ Carreira pouco competitiva → grande evasão → sistemas vulneráveis e/ou 

obsoletos
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Não obstante, esforços têm sido feitos

● Aumento da cobertura e qualidade da rede sem fio
● Migração de sistemas (hardware e software) administrativos para a nuvem 

da Unicamp
● E-mail corporativo e contratos de serviços em nuvem (Google, MS), 

essenciais na pandemia. (objeto de GT para os próximos anos)
● Migração para bancos de dados não proprietários → economia de recursos
● Criação dos repositórios de produção científica e dados de pesquisa (REDU)
● Alguns sistemas foram criados/modernizados (Solicita, SIGAD, SIAD)
● Criação da CITIC
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● Falta integração dos dados e sistemas (DGRH, DAC, DGA, etc)
● Restrições orçamentárias e pandemia agravaram a situação da falta de RH

○ Alguns órgãos não contam sequer com um administrador da rede local.
○ Área da Saúde continua sem integração de sistemas e controles necessários para gestão 

eficiente.
○ Falta de orçamento de TIC leva a descontrole de gastos.
○ Planejamento estratégico defasado (praticamente as mesmas frases subsistem há 20 

anos).
○ Controle de RH concentrado na CITIC mas falta visão geral, o que dificulta análise de 

solicitações.

Não obstante esses esforços

5



A CITIC

Resolução GR-009/2020, de 28/01/2020:

Artigo 2º - A CITIC é o órgão executivo responsável pela Governança de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC) na Unicamp, vinculada à CGU, com as 
seguintes atribuições:

I. Ser autoridade máxima sobre assuntos de TIC na Unicamp;

II a XX - Todas decorrem da primeira…

Como corresponder a essa enorme responsabilidade em vista da situação presente?

Além de tudo, o diretor da CITIC também é o encarregado da proteção de dados (LGPD) 
da Unicamp.
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Medidas recentes

Administrativas

● Transferência do CCUEC, antes na DEA, para a CITIC.
● Fortalecimento da CITIC (antes com 2 funcionários, 1 deles administrador 

da rede da reitoria). Novos colaboradores com experiência.
● Estudo para criação de órgão integrando CITIC e CCUEC.
● Reformulação da composição do ConTIC, mais voltada à governança.
● Estruturação do Escritório de Proteção de Dados (hoje no E-DAT).
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Medidas recentes

Projetos em curso:
● AGHUse - ERP de gestão hospitalar - $12M, edital próximo de publicação
● PATC - Plano de atualização tecnológica - $32M em 5 anos - em execução
● Atualização da nuvem da Unicamp - $12M já alocados - edital em elaboração
● Atualização do backbone e conexões das unidades e órgãos - $10M, solicitação encaminhada
● Ampliação da cobertura de WiFi da moradia - $1M externos, em execução
● Websites para todos - $108K, em execução
● Aquisição de software para editais - $2M, solicitação encaminhada
● Integração das equipes de TIC da Universidade - anúncio próximo
● Estudo para regulamentação do teletrabalho - em elaboração
● Estudo para consolidação de governança - em fase final de elaboração

Estreita cooperação e apoio da PRDU em todas essas iniciativas.
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Medidas recentes

De especial interesse para a CIDP

● RAD → RADEP: aperfeiçoamento do RAD e inclusão dos pesquisadores
○ maio -> Início dos ajustes e captação dos dados para o data lake da CGU
○ agosto -> Início dos testes e validação dos dados para ajustes nos sistemas
○ outubro -> Testes de validação e adaptação dos templates com as novas regras de datas
○ dezembro -> go live dos sistemas e desativação do Sipex
○ janeiro -> desativação e congelamento da base do Sipex

Esforço conjunto: equipe de TIC da DGRH, PRDU, e CITIC.
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Obrigado!

10


