
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº 01/2019 - SETI

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na
sala de reuniões da Secretaria de Tecnologia e Informação (SeTI), Campus Samambaia da UFG, reuniu-
se  o  Comitê  Gestor  da  Metrogyn,  sob  a  presidência  do  professor  Iwens  Gervásio  Sene  Júnior.
Compareceram  os  membros  e  convidados  Shalom  Fernandes  representante  da  Companhia  de
Pesquisa  de  Recursos  Minerais  (CPRM),  Iguimar  Antônio  Fernandes  representante  da  Empresa
Brasileira  de  Pesquisa  e  Agropecuária  (Embrapa),  Fernando  Pirkel  Tsukahara  representante  do
Ins=tuto Federal Goiano (IFGoiano), Vinicius Sobreira Braga e Isabela de Souza Neiva representantes
da  Rede  Metropolitana  de  Goiânia  (Metrogyn),  Valtênio  Santos  representante  da  Prefeitura  de
Goiânia,  Dinailton José da Silva  representante da Pon=@cia Universidade Católica  de Goiás  (PUC),
Benedito Fonseca Maia representante da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Diogo Ramos
Ferreira representante da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Elismauro Francisco de Mendonça e
Marta Maria Dias dos Santos,  representantes da Associação de Combate ao Câncer do Estado de
Goiás (ACCG).  O presidente do Comitê Gestor da Metrogyn,  Iwens Gervásio Sene Júnior iniciou a
reunião agradecendo a presença de todos. Ele contextualizou a situação atual da Rede Metrogyn,
informando que o ano de dois mil e dezenove iniciou sem muitas mudanças se comparado com o final
do ano anterior. Explicou que foi iniciado uma discussão sobre uma proposta feita pela RNP para que
as  Redecomep  se  tornassem  ins=tucionalizadas.  Iwens  Gervásio  Sene  Júnior  sugeriu  que  fosse
retomado o estudo para decidir o modelo ideal a ser adotado pela Metrogyn. Ele explicou sobre a
necessidade  do  IFGoiano  de  instalação  de  um  novo  ponto  e  informou  que  está  em  fase  de
implantação. Apresentou o pedido da UEG de diminuição de um ponto em função da mudança do
prédio da Esefego para o Estádio Olímpico. Ele esclareceu que a UEG ficou responsável por realizar um
orçamento para construção da úl=ma milha, mas que não houve avanço em função da mudança de
governo.  Vinicius  Sobreira  Braga,  secretário  da  Rede  Metrogyn,  explicou  que  uma  pendência
prioritária a ser resolvida relacionada a área administra=va da Metrogyn, é a nova configuração da
CPRM  juntamente  a  RNP.  Ele  informou  também  que  o  Governo  do  Estado  de  Goiás  con=nua
inadimplente com a rede, e por isso, na próxima reunião do Comitê Técnico da Metrogyn eles não
serão  impedidos  de  par=cipar  da  escala  de  realização  do  diagnós=co  de  atenuação,  que  já  foi
concluído na Prefeitura e no SENAC. Ele informou que foi pago a Agência Goiana de Transportes e
Obras (An=ga Agetop) o valor de aproximadamente dezoito mil reais referente ao direito de uso da
rede. Elismauro Francisco de Mendonça, representante da ACCG, perguntou sobre o estado atual da
Associação para que seja possível iniciar o uso da rede. O presidente do Comitê, Iwens Gervásio Sene
Júnior, respondeu que o convênio foi formalizado. Porém, a cobrança da contribuição mensal da ACCG
só se iniciará quando ela se tornar operacional,  e  para isso,  será necessário ligar a  úl=ma milha.
Shalom Fernandes, representante da CPRM, ques=onou se a RNP havia entrado em contato com a
Metrogyn para realizar trata=vas ao repasse mensal do custeio da CPRM. Iwens Gervásio Sene Júnior
respondeu  que  não  possui  nenhuma informação  atualizada.  Sobre  o  terceiro  ponto  de  pauta  da
reunião: Definição do Calendário Anual de Reuniões, o presidente do Comitê, Iwens Gervásio Sene
Júnior, colocou em votação a proposta é realizar a reunião de dois em dois meses nas seguintes datas:
dezesseis de abril de dois mil e dezenove, onze de junho de dois mil e dezenove, treze de agosto de
dois mil e dezenove, quinze de outubro de dois mil e dezenove, e três de dezembro de dois mil e
dezenove no horário de quatorze e trinta minutos à dezesseis horas e trinta minutos. O calendário foi
aprovado por unanimidade por parte dos presentes com direito a voto. Em seguida, Iwens Gervásio
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Sene  Júnior  deu  início  a  quarta  pauta  da  reunião:  Apresentação  da  prestação  de  contas  das
receitas/despesas e inves=mentos do exercício anterior. Vinicius Sobreira Braga apresentou o painel
de controle financeiro da rede, e enfa=zou que este painel está disponível a todos os parHcipes no
repositório digital, que é acessado com senha individual para cada parHcipe da rede. Ele informou que
atualmente, a rede possui saldo de cento e dezenove mil, setecentos e oito reais e um centavos em
caixa. Vinicius Sobreira Braga esclareceu que na gestão financeira da rede, é u=lizado o regime de
competência.  Sobre  inves=mento,  ele  explicou  que  foi  realizado  todas  solicitações  de  compra
determinadas  pelo  Comitê  Técnico  no  início  de  dois  mil  e  dezoito,  contudo,  nem  todas  foram
efe=vadas. Citou o caso da compra do servidor para o POP-UFG e dos switchs como equipamentos
reservas  da  rede,  que  infelizmente  não  foram  concluídos.  Ele  esclareceu  que  está  estudando  a
possibilidade  de  adesão  a  uma  ata  para  aquisição  dos  equipamentos.  Shalom  Fernandes,
representante da  CPRM,  se  dispôs  a  ajudar  na  busca da  ata  para  aquisição  do servidor.  Vinicius
Sobreira Braga disse que iria passar as especificações dos equipamentos para todos, no intuito de que
algum  parHcipe  pudesse  ajudar  no  processo  de  aquisição.  Elismauro  Francisco  de  Mendonça
representante da ACCG ques=onou porque a compra não podia ser feita via Fundação de Apoio a
Pesquisa  (FUNAPE).  Vinicius  Sobreira  Braga  respondeu  que  a  transferência  de  recursos  da  rede
Metrogyn para a FUNAPE, foi discu=da anteriormente, mas foi considerada indevida no momento da
análise, devido ao modelo do projeto da Metrogyn, gerido pela UFG. Na sequência, Iwens Gervásio
Sene  Júnior,  apresentou  a  quinta  pauta  da  reunião:  Demais  assuntos  de  interesse  da  rede.  Ele
informou que o Governo do Estado possui interesse na ampliação da rede. Ele disse acreditar que a
Rede  Metrogyn  precisa  avançar  no  quesito  rede  compar=lhada.  O  presidente  do  Comitê  Iwens
Gervásio Sene Júnior, agradeceu a presença e as contribuições de todos e encerrou os trabalhos do
dia. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada as quinze horas e trinta minutos e para
constar,  eu,  Vinicius  Sobreira  Braga,  Secretário  da  Rede  Metrogyn,  lavrei  a  presente  ata  que,  se
aprovada, será assinada pelos presentes a sua leitura.

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Sobreira Braga, Administrador, em
18/03/2019, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Diogo Ramos Ferreira, Usuário Externo, em
18/03/2019, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Isabela de Souza Neiva, Usuário Externo, em
18/03/2019, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Valtenio Guardense dos Santos, Usuário Externo, em
18/03/2019, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SHALOM DE SOUZA FERNANDES, Usuário Externo, em
18/03/2019, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Iwens Gervasio Sene Junior, Professor do Magistério
Superior, em 21/03/2019, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten=cidade deste documento pode ser conferida no site hUps://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0558570 e o código CRC 193773B9.

Referência: Processo nº 23070.007526/2019-19 SEI nº 0558570
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