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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 02/2020 - SETI

Aos vinte e três dias do mês de abril 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 do Ponto de
Presença da Rede Nacional de Pesquisa (POP-RNP), Diogo Ramos Ferreira e Gabriel Lopes de Souza
representantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Douglas Rolins de Santana representante do
Ins�tuto Federal de Goiás (IFG), Fernando Pirkel Tsukahara representante do Ins�tuto Federal Goiano
(IFGoiano), Dinailton José da Silva representante da Pon��cia Universidade Católica de Goiás (PUC-
Goiás), Iguimar Antônio Fagundes representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA) Leandro Luís Galdino de Oliveira e Isabela de Souza Neiva representantes da Rede Metrogyn.
O presidente Leandro Luís Galdino de Oliveira iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Ele
informou que o Segundo Termo Adi�vo do Senac já estava em processo de assinatura. Sobre o Termo de
Ajuste da EMBRAPA, ele informou que o instrumento foi encaminhado a RNP para assinatura. Isabela de
Souza Neiva explicou que em relação ao Termo de Ajuste do Hospital Geral de Goiânia (HGG), a Metrogyn
já havia emi�do a GRU para que a RNP fizesse o repasse financeiro a rede. Leandro Luís Galdino de
Oliveira relatou sobre o processo de adesão de um novo parceiro.  Ele explicou que atualmente há
um modelo, onde existe um custo nacional do backbone e o custo local da Rede Metrogyn e completou
dizendo que o custo para construção da úl�ma milha é de responsabilidade do pár�cipe. Leandro Luís
Galdino de Oliveira explicou que vêm sendo discu�do com a RNP uma melhor forma para que os
repasses financeiros entre a RNP e a Metrogyn sejam realizados.  Benedito Fonseca Maia ques�onou
sobre a adesão da Associação de Combate ao Câncer (ACCG). Isabela de Souza Neiva relatou da
dificuldade de contato com os responsáveis pela  ACCG, e que há uma grande rota�vidade de servidores
no âmbito da ins�tuição. Fernando Pirkel Tsukahara pediu para que fosse enviado a ele os prazos para
efe�vação do TED do IFGoiano e a data final do convênio em vigência. Benedito Fonseca Maia disse que
deixou com a Isabela de Souza Neiva uma pasta com o único projeto existente da Prefeitura de Goiânia.
Isabela de Souza Neiva reforçou a importância da atualização das portarias de indicação dos
representantes dos comitês da Metrogyn. Benedito Fonseca Maia perguntou ao representante da UEG se
havia alguma previsão quanto ao retorno para o prédio da Eseffego. Diogo Ferreira Ramos disse que
possivelmente  no ano de dois mil e vinte. Leandro Luís Galdino de Oliveira perguntou ao representante
do IFG se �nha alguma previsão para a mudança do prédio da ins�tuição.  Douglas Rolins de Santana
explicou que em função da pandemia, as obras foram paralisadas e completou que a RNP está realizando
uma análise acerca da mudança predial que será feita. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi
encerrada às quinze horas e cinco 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 Isabela de Souza Neiva, Assessora, em 15/05/2020, às
17:49, 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 Douglas Rolins de Santana, Usuário Externo, em
15/05/2020, às 18:19, 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 15/05/2020,
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às 18:36, 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 11:38, 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 Gabriel Lopes de Souza, Usuário Externo, em
12/08/2020, às 10:07, 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 1324925 e
o código CRC 664D2195.

Referência: Processo nº 23070.010406/2020-24 SEI nº 1324925

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

