Deliberações da 1a. Reunião Ordinária realizada em 29/05/2002
1. Aprovado o Plano anual de execução da política de informática da UFSCar. Parecer
CoInfo nº 001
2. Aprovada a alocação de equipamentos de informática adquiridos por meio de emenda ao
orçamento/2001. Parecer CoInfo nº 002.
3. Aprovada a proposta para um suporte adequado às redes locais na UFSCar. Parecer
CoInfo nº 003.
4. Aprovada a adoção de softwares livres na UFSCar. Parecer CoInfo nº 004.

PARECER Nº 001
Ref.: Of. nº 012/2002-SIn
Anexo1 - Mapa das Dificuldades Relativas à Informática na UFSCar
Anexo2 - Operações e Ações Gerais na Área de Informática
Interessado: SIn
Assunto: Plano anual de execução da política de informática da UFSCar.
A Comissão de Informática da UFSCar - CoInfo, em reunião ordinária realizada nesta data,
após análise da documentação em referência,
DELIBEROU
Aprovar o anexo Plano anual de execução da política de informática da UFSCar, elaborado
pela Secretaria Geral de Informática, o qual deverá ser atualizado e aperfeiçoado anualmente.

Ao ConsUni,
P/ conhecimento.
Cc à Sin
Em 29/05/2002
Prof. Dr. Oswaldo Baptista Duarte Filho
Presidente da CoInfo

PARECER Nº 002
Ref.: Of. nº 013/2002-SIn
Anexo 1 - Alocação de equipamentos
Anexo 2 - Alocação de microcomputadores nos LIGs
Interessado: SIn
Assunto: Proposta de alocação de equipamentos de informática.
A Comissão de Informática da UFSCar - CoInfo, em reunião ordinária realizada nesta data,
após análise da documentação em referência,
DELIBEROU
Aprovar a alocação dos equipamentos de informática adquiridos com verbas de emendas ao
orçamento de 2001, no total de 160 microcomputadores e 75 impressoras.

À SIn,
Em 29/05/2002
Prof. Dr. Oswaldo Baptista Duarte Filho
Presidente da CoInfo

PARECER Nº 003
Ref.: Of. nº 014/2002-SIn
Anexo - Proposta para um suporte adequado às redes locais
Interessado: SIn
Assunto: Proposta para um suporte adequado às redes locais na UFSCar.
A Comissão de Informática da UFSCar - CoInfo, em reunião ordinária realizada nesta data,
após análise da documentação em referência,
DELIBEROU
Aprovar quanto ao mérito, a proposta relativa a um suporte adequado às redes locais na
UFSCar, que consiste na contratação, por meio de uma empresa especializada, de
administradores de redes locais, com atribuições básicas de instalar e manter redes em nível
de desempenho aceitável, bem como atuar na prevenção e correção de problemas
relacionados a vírus e segurança das redes locais.
À CANOA,
P/ análise.
Cc à Sin
Em 29/05/2002

Prof. Dr. Oswaldo Baptista Duarte Filho
Presidente da CoInfo

PARECER Nº 004
Ref.: Of. nº 015/2002-SIn
Interessado: SIn
Assunto: Proposta de adoção de softwares livres na UFSCar.
A Comissão de Informática da UFSCar - CoInfo, em reunião ordinária realizada nesta data,
após análise da documentação em referência,
DELIBEROU
Aprovar a proposta relativa a adoção de softwares livres na UFSCar, sendo que os aspectos
técnicos para implantação, bem como a definição dos softwares livres para cada tipo de uso
serão estabelecidos pela Comissão de Assessoramento Técnico de Informática - CATI.
Ao ConsUni,
P/ conhecimento,
Cc à SIn,
Em 29/05/2002
Prof. Dr. Oswaldo Baptista Duarte Filho
Presidente da CoInfo

