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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 01/2020 - SETI

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, por meio de
web conferência, reuniu-se o Comitê Gestor da MetroGyn, sob a presidência de Leandro Luís Galdino de
Oliveira. Compareceram os membros e convidados: Benedito Fonseca Maia representante da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP),  Iguimar Antônio Fernandes, representante da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Filipe da Silva Cortez e Isabela de Souza Neiva, representantes da
Rede Metropolitana de Goiânia (MetroGyn),  Douglas Rolins de Santana representante do Ins�tuto
Federal de Goiás (IFG), Diogo Ramos Ferreira representante da Universidade Federal de Goiás (UEG),
Fernando Pirkel Tsukahara representante do Ins�tuto Federal Goiano (IFGoiano) e Shalom Fernandes
representante da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM). O presidente do Comitê Gestor,
Leandro Luís Galdino de Oliveira, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Ele explicou que
iniciou um calendário de visitas aos par�cipes da rede, e que sua expecta�va era que pudesse visitar
todos, antes da primeira reunião do comitê gestor. Porém, em função do avanço da pandemia do Covid-
19, não foi possível dar con�nuidade.  Douglas Rolins de Santana perguntou sobre o funcionamento do
Ponto de Presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (POP-RNP) no período de pandemia. Benedito
Fonseca Maia respondeu que o POP está em trabalho remoto e explicou que todo assunto rela�vo a RNP
deve ser realizado pelo serviço DESK. Leandro Luís Galdino de Oliveira apresentou a proposta de datas
para realização das próximas reuniões do Comitê Gestor no ano de dois mil e vinte, sendo elas: vinte três
de abril,dezoito de junho, vinte de agosto, vinte e dois de outubro e dez de dezembro. O calendário foi
aprovado por unanimidade entre os representantes com direito a voto. Ele deu con�nuidade, reforçando 
a necessidade de atualização da portaria para possibilitar a manutenção das a�vidades administra�vas no
UFG. Diogo Ramos Ferreira, perguntou se há uma data limite para envio da portaria. Leandro Luís Galdino
de Oliveira respondeu que a data pré estabelecida é até o dia trinta e um de abril. O presidente do
Comitê deu sequência ao próximo item de pauta, explicando sobre o interesse de novas ins�tuições de
fazerem parte do projeto. Ele explicou que a Faculdade Sul Americana (FASAM) já submeteu a
documentação para elaboração do convênio e que está aguardando uma reunião com a RNP para
esclarecer dúvidas acerca deste processo. Iguimar Antônio Fernandes perguntou se o repasse financeiro
da EMBRAPA ainda estava sendo realizado via GRU. Isabela de Souza Neiva respondeu que o repasse não
está sendo feito pela EMBRAPA, e sim via Termo de Ajuste pela RNP. Benedito Fonseca Maia reforçou que
atualmente, a CPRM, a Embrapa e o Hospital Geral de Goiânia (HGG) já fazem o repasse financeiro para a
RNP e ela fica responsável em transferir o recurso para a Metrogyn. Fernando Pirkel Tsukahara perguntou
se a solicitação de desligamento de um ponto do IFGoiano já havia sido executada. Ele explicou que o
ponto não chegou a ser instalado. Benedito Fonseca Maia afirmou que o ponto foi cancelado sim, Isabela
de Souza Neiva agradeceu a pontualidade de todos os parceiros no pagamento das parcelas. Leandro Luís
Galdino de Oliveira agradeceu a par�cipação de todos e disse que a equipe da UFG está a disposição de
todos. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e quinze minutos e para
constar, eu, Isabela de Souza Neiva, Assessora Administra�va da MetroGyn, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos presentes a sua leitura.

Documento assinado eletronicamente por DANILO FERREIRA DOS SANTOS, Usuário Externo, em
14/04/2020, às 15:09, 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 14/04/2020,
às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
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de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Douglas Rolins de Santana, Usuário Externo, em
14/04/2020, às 17:29, 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 15/04/2020,
às 08:55, 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 Benedito Fonseca Maia, Engenheiro, em 13/05/2020, às
07:48, 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 Leandro Luís Galdino De Oliveira, Secretário de
Tecnologia e Informação, em 19/06/2020, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1274388 e
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