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ATA DA REUNIÃO  DO COMITÊ GESTOR DA METROGYN DO DIA 30/03/2017. às 14:00hs.

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala de Web-
Conferência no Centro de Eventos, Campus Samambaia da UFG, reuniu-se  o Comitê Gestor
da Metrogyn,  sob a  presidência  do professor Iwens Gervásio Sene Júnior.  Nesta  reunião,
compareceram Carlos Roberto dos Reis, representante da Prefeitura de Goiânia, Sheila Soraya
Alves  Knust,  representantes  da  CPRM,  Iguimar  Antônio  Fernandes,  representante  da
EMBRAPA, Náiade Souza Di Rocha, representante do Governo do Estado de Goiás, Lionisio
Pereira  dos  Santos  Filho  e  Marcus  Vinicius  Rangel  Coelho   representantes  do  SENAC,
Rodrigo  Rodrigues  Santana,  representante  do  IFGoiano,  Benedito  Fonseca  Maia,
representante do POP-GO,  Gorgónio Araújo e Takashi Tomé representantes da RNP, Isabela
de  Souza  Neiva,  assistente  administrativa  da  Metrogyn,  Wilane  Carlos  da  Silva,  assessor
administrativo da Metrogyn, Vinícius Sobreira Braga, secretário da Metrogyn.  O presidente
do Comitê Iwens Gervásio Sene Júnior iniciou a reunião evidenciando que após um longo
período, o comitê voltou novamente a se reunir. Relatou as  renovações de convênios que
aconteceram ao longo do ano de 2016, período em que quase todos as instituições partícipes
da rede tiveram seus convênios renovados. Além disso,  informou sobre tratativas com novas
instituições que manifestaram interesse em participar da rede. Apresentou o novo bolsista da
rede, Danilo Santos Ferreira, que atuará em questões técnicas relativas a rede. Ele evidenciou
também sua preocupação em realizar uma gestão transparente de forma que todos possam ter
acesso as informações. O secretário Vinicius Sobreira Braga, sobre a gestão da rede, informou
que a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIRH), com apoio da Pró-Reitoria
de Administração e finanças (PROAD) e do Setor de Convênios da Reitoria da Universidade
Federal de Goiás (UFG) tem organizado as atividades administrativa-financeira-jurídica da
Metrogyn. Relatou que foi realizado o mapeamento dos principais fluxos de trabalho da rede e
que  estes  diagramas  estão  disponíveis  no  site  http://www.metrogyn.ufg.br recentemente
desenvolvido. Relatou que a ideia é que o site evolua para uma plataforma em que todos os
responsáveis tenham acesso a toda a documentação que diz respeito a eles. Ele destacou que
atualmente  a  rede  Metrogyn  possui  um  controle  administrativo/financeiro  mais  eficiente,
apesar de possuir algumas dificuldades na gestão financeira em função do modelo de gestão
da rede. O presidente Iwens Gervásio Sene Júnior relatou que há duas pendências financeiras
atualmente  de partícipes  com a rede,  do Governo do Estado de Goiás  e  da Prefeitura de
Goiânia.  Informou que foi realizada uma visita técnica na Gigacandanga no início de 2017 no
intuito de conhecer as práticas desenvolvidas na gestão de outras redes metropolitanas. Expôs
a necessidade de se retornar com as atividades do Comitê Técnico. Relatou sua participação
na reunião anual das Redes Metropolitanas de Educação e Pesquisa (REDECOMEP) em 2016
como representante  da  Metrogyn,  no  qual  participaram representantes  de  todas  as  outras
redes. Informou que em agosto desse ano, encerra-se o contrato com a empresa que presta
serviço de manutenção para a rede e já está sendo realizado um processo licitatório para
prestação desse serviço a rede. O presidente então passou a palavra ao convidado Gorgônio
Araújo da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) que agradeceu a oportunidade e iniciou
sua fala evidenciando que um dos maiores desafios da RNP desse ano é o aprimoramento da
gestão de operação das redes metropolitanas.  Relatou que acredita que esteja  acontecendo
fortes mudanças na RNP. Gorgônio Araújo falou sobre o que é a RNP e o que está sendo
desenvolvido atualmente por ela em linhas gerais. Apresentou o Modelo de Negócio proposto
pela RNP em conjunto com as redes metropolitanas, para que sirva de base para a gestão das
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próprias rede metropolitanas de todo país. Gorgônio Araújo então abriu espaço para o debate
com os demais participantes da reunião. O presidente Iwens Gervásio Sene Júnior agradeceu
pela disponibilidade do convidado Gorgônio Araújo. Salientou que havia muitas pessoas com
dúvidas e que compartilhava da ideia que a união é necessária para alcançar os objetivos. A
palavra então foi passada a representante do Governo do Estado de Goiás Náiade Souza Di
Rocha, que informou que pela Rede Metrogyn, o Governo possui quatorze sites conectados e
que se encontram em fase de ampliação para sessenta e dois sites. Ela relatou que atualmente,
o Governo realizou uma reformulação de políticas públicas, totalmente baseados em ensino,
tecnologia e inovação, e devido a isto, surgiram novas demandas, como por exemplo, conectar
escolas , hospitais e delegacias. Relatou que o Governo do Estado questiona a viabilidade de
continuar com a parceria da Metrogyn ou migrar os quatorze sites para uma nova empresa
pública do próprio Governo do Estado de Goiás. Segundo Náiade Souza Di Rocha, a empresa
seria própria do estado e manutenção seria realizada por essa empresa. Ela complementou,
dizendo que realizou um levantamento com várias empresas de Telecomunicação que resultou
em orçamentos menores do que os valores repassados a Metrogyn atualmente.  Assim, ela
relatou sua preocupação em obter condições da Metrogyn para continuar fazendo parte da
rede. Caso isso não aconteça, Náiade Souza Di Rocha explicou que talvez será necessário
investir na empresa do Estado de telecomunicação. Ela alegou que em votações do Comitê
Gestor da Rede, os maiores parceiros, como o Governo do Estado, possuem peso um assim
como todos os outros, e ela acredita que isso não é justo. Finalizou sua fala questionando se é
possível ampliar o escopo da rede, passando a integrar não apenas instituições de ensino e
pesquisa, mas outras instituições. Gorgónio Araújo salientou que a RNP não tem autoridade
sobre o REDECOMEP, mas que possuem a obrigação de apresentar a visão de como deve-se
operar a rede. Ele informou que não há nenhum impencilío do ponto de vista da RNP pela
inserção  de  outros  tipos  de  instituição  que  não  de  ensino  e  pesquisa.  Gorgónio  Araújo
evidenciou a necessidade do dialogo entre  os parceiros  da Metrogyn. O presidente Iwens
Gervásio  Sene  Júnior  opinou  dizendo  que  acredita  na  necessidade  de  mais  diálogo,
evidenciando que a fala da representante do Governo do Estado é um anseio que já vem sendo
discutido a algum tempo na Metrogyn. O presidente Iwens Gervásio Sene Júnior solicitou que
fosse discutido a segunda pauta da reunião, a discussão da proposta de Estatuto e Regimento
para a Metrogyn. A palavra então foi passada para o secretário da rede Vinicius  Sobreira
Braga que relatou que os referidos documentos foram construídos de modo alinhado com a
documentação existente na RNP e com a experiência da equipe em relação a governança e
gestão de TI.  Lembrou que o regimento e o estatuto foram enviados por e-mail para todos os
membros do Comitê e que foi disponibilizado um tempo para contribuições dos participantes.
Relatou que existiram poucas contribuições, e que estiveram relacionadas apenas a semântica
do texto. Com relação ao conteúdo, Vinicius Sobreira Braga relatou que não houve nenhuma
sugestão. Iguimar Antônio Fernandes representante da EMBRAPA falou que não recebeu os
documentos  e  disse  não  ter  nenhuma  condição  de  opinar  por  não  possuir  acesso  aos
documentos até o momento.  Rodrigo Rodrigues Santana, representante do IFGoiano, disse
que possui pouco tempo de Metrogyn e por isso, não tinha experiência suficiente para opinar.
Carlos Roberto dos Reis representante da Prefeitura solicitou que a votação dos documentos
fossem  realizadas  na  próxima  reunião,  dando  oportunidade  para  novas  contribuições  a
proposta de Estatuto e Regimento para a Metrogyn. O presidente Iwens Gervásio Sene Júnior
salientou a necessidade de os partícipes atualizarem os representantes do Comitê Gestor e
Comitê Técnico da Metrogyn. Sugeriu que fosse dado um mais um prazo para leitura dos
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documentos e que a discussão fosse realizada pelo e-mail, dessa forma a próxima reunião do
Comitê Gestor deveria ter como pauta única a votação dos documentos.  Vinicius Sobreira
Braga evidenciou a necessidade de reunir o comitê técnico para discutirem como os recursos
da Metrogyn serão investidos nos próximos anos com melhorias da rede. Após discussões de
melhor data para a próxima reunião ordinária da rede, ficou definido a data de 11/05/2016
para  a  realização  da  mesma,  tendo  como  pauta  a  votação  das  propostas  de  Estatuto  e
Regimento da Metrogyn. O presidente 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  às  dezesseis  horas  e  para  constar,  eu,  Vinicius  Sobreira  Braga,
Secretário do Comitê, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes a
sua leitura.
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