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Com o objetivo de compartilhar e apoiar o uso das TIC nas 
universidades do continente, potencializando suas atividades 
de ensino, pesquisa, extensão e gestão, a Rede de Diretores de 
Tecnologias da Informação e Comunicação das Universidades 
Latino-americanas (TICAL) construiu, em 2011, um espaço de 
atuação que, já consolidado, busca o melhoramento contínuo 
deste tipo de tecnologias em suas instituições.

Para a comunidade universitária com responsabilidades na 
gestão TIC da região, a Conferência TICAL é o espaço mais 
importante para nutrir-se com as experiências, iniciativas e 
conhecimentos compartilhados pelas próprias universidades, 
criando, dessa forma, soluções significativas e inéditas nas 
instituições de Ensino Superior.
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Eixos Temáticos
Soluções TIC para o Ensino
Ferramentas de Ensino Baseadas em Simulação, Entornos 
Colaborativos, Laboratórios Virtuais, Gestão e Distribuição de 
software especializado em apoio docente, Soluções TIC para 
a Implementação de MOOC (Massive Open Online Courses), 
Tecnologia nas salas de aula, Soluções Integrais de Vídeos, Impacto 
da Mobilidade na Docência, Redes Sociais Institucionais.

Soluções TIC de apoio à Pesquisa
Visualização Cientí�ca, Ferramentas de Simulação, Entornos Colaborativos 
de Apoio à Investigação, Gestão e Distribuição de Software Especializado, 
Desenvolvimento de Soluções em HPC (High Performance Computing), 
Gestão do Conhecimento (repositórios, revistas digitais), Gestão de Dados 
Cientí�cos, Serviços de Armazenamento Massivo de Dados, Serviços de 
Nuvem de Apoio à Pesquisa, etc.

Soluções TIC para a Gestão
Entornos de colaboração que melhorem a e�cácia e a e�ciência 
dos processos, Soluções que permitam a integração de processos, 
Sistemas para a Análise da Gestão Operacional Universitária (Business 
Intelligence, analitycs, big data), Apoio aos Processos de Acreditação, 
Modelos de Gestão baseados em nuvem.

Soluções TIC para a Extensão e Vinculação com o Entorno
Projetos de aperfeiçoamento contínuo, Soluções Tecnológicas 
da Universidade para facilitar a inserção de comunidades com 
necessidades especiais, Serviços TIC estendidos além do Campus, 
Participação de universidades em projetos de cidades inteligentes, 
Sustentabilidade Ambiental, Energética, etc. Soluções para Gestão 
de Eventos, Responsabilidade Social, Manejo de lixo tecnológico, 
Papel da TI na medição do Rastro de Carbono Universitário.

Administração e Governança das TIC
Implementação das melhores práticas de Gestão na área de 
TIC (Estrutura Organizacional e Políticas de RH, Recrutamento 
e Retenção de Talentos de Serviços, Cálculo e Gestão de Custos 
de Serviços, Gestão de Processos, Monitoramento e Métricas), 
Implementação de esquemas exitosos de Gestão de Projetos, Gestão 
da Inovação, Gestão do Conhecimento TIC, Gestão dos Centros de 
Dados, De�nição e Implementação da Estratégia TIC, Experiências 
que ajudaram a melhorar a maturidade da Governança de TIC.

Infraestrutura
Engenharia e Gestão de Redes para suportar BYOD, Impacto da 
Mobilidade na Infraestrutura e Serviços, Redes sem �o (Soluções 
WiFi interno e externo), Infraestrutura de PKI, Soluções de Identidade 
(single sing-on e mobilidade), Soluções de Armazenamento, Centros 
de Dados, Nuvens públicas ou privadas integradas à Infraestrutura, 
Soluções de VOIP inovadoras, Implementação de IPv6, Computação 
de Alto Rendimento (HPC), Sustentabilidade Ecológica de TI 
(Green IT), Externalização de Serviços, Infraestrutura para Campus 
Inteligentes.

Segurança da Informação
Soluções para a Gestão de Acessos, Implementação de Normas 
Internacionais, Implementação de Melhores Práticas, Segurança na 
Gestão e no Manejo de Dados, Aspectos legais na Prestação de Serviços 
TIC da Universidade e a Proteção da Privacidade, Disponibilidade 
dos Serviços e Gestão da Segurança dos Provedores, Segurança 
em Serviços de Nuvens, Aspectos Importantes a considerar na 
Incorporação de Redes Sociais; Planejamento e Gestão da Segurança, 
Resguardo da Propriedade Intelectual da Informação Digitalizada.

Importante
Espera-se que os trabalhos apresentados em cada eixo temático 
estejam centrados nas TIC e em como seu uso ou incorporação 
ajudam a resolver as problemáticas que as universidades da 
região estão enfrentando. Na seleção, alguns conceitos serão 
privilegiados:

Experiências
Um forte foco nas vivências, uma vez que a TICAL é um âmbito de 
compartilhamento de acertos e erros entre pares. Não há interesse 
por trabalhos cientí�cos ou meramente acadêmicos

Projetos ou serviços
Os trabalhos devem descrever projetos executados ou serviços 
implementados, e não somente ideias ou propostas.

Foco nas TIC
A TICAL reúne os responsáveis pelas TIC das universidades latino-
americanas; por isso, é importante que os trabalhos apresentados 
sejam interessantes para eles.

Impacto na estratégia universitária
É muito signi�cativo que o trabalho descreva o impacto causado pela 
solução tecnológica sobre a estratégia da universidade.

Classi�cação por eixo temático
Os autores deverão indicar o eixo principal sobre o qual 
apresentam seu trabalho. É possível eleger um eixo secundário 
no caso de que o trabalho inclua mais de um.

Estímulo
Para cada um dos trabalhos selecionados pelo Comitê de Programa para 
ser apresentado na TICAL2015, e para assegurar-se da apresentação dos 
mesmos, a organização do evento arcará com os custos das passagens 
aéreas (ida e volta até o Chile) de um dos autores de cada trabalho.

Datas importantes

  Recebimento de trabalhos até  
15 de abril de 2015 

  Consultas até  
6 de abril de 2015, pelo e-mail tical@redclara.net

  Divulgação dos selecionados 
18 de maio de 2015

  Conferência TICAL2015 
6 a 8 de julho de 2015

Organizadores


