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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 01/2020 - SETI

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, via
webconferência, reuniu-se o Comitê Gestor da Metrogyn, sob a presidência de Leandro Luís Galdino de
Oliveira. Compareceram os membros e convidados Roberval Lustosa de Aguiar Filho representante do
Ins�tuto Federal de Goiás (IFG), Benedito Fonseca Maia representante do Ponto de Presença da RNP
(POP-RNP), Breyner Jackson Rezende Monteiro representante do Governo do Estado e Goiás, Diogo
Ramos Ferreira representante da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Fernando Pirkel Tsukahara
representante do Ins�tuto Federal Goiano (IFGOIANO), Dinailton José da Silva representante da Pon��cia
Universidade Católica de Goiás (PUC), Iguimar Antônio Fagundes representate da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Isabela de Souza Neiva e Leandro Luís Galdino de Oliveira
representantes da Rede Metropolitana de Goiânia (Metrogyn/UFG). O presidente do Comitê Gestor
iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os par�cipantes. Ele relatou que o processo para
celebração de convênio com a Faculdade Sul Americana (Fasam) se encontra em fase de análise pelo
jurídico da UFG. Leandro Luís Galdino de Oliveira explicou que têm conversado com a RNP sobre o
modelo de entrada de novos parceiros, onde a RNP têm proposto a elaboração de dois convênios: um
específico com a Redecomep local e outro específico com a RNP chamado de custo nacional. Leandro Luís
Galdino de Oliveira disse que o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) também possui
interesse de conectar-se a rede, inicialmente com sete pontos. Ele explicou que estão sendo realizados
reuniões especificas para tratar sobre a construção da úl�ma milha. Benedito Fonseca Maia relatou que
foi procurado por um representante da Associação de Combate ao Câncer (ACCG) onde este,
buscou saber sobre o andamento do convênio deles. Leandro Luís Galdino de Oliveira disse que vai entrar
em contato com a gestão da ACCG. Dinailton José da Silva informou que o ponto da Pró Reitoria de
Extensão localizado na décima primeira avenida no setor Leste Universitário, foi aprovado pela Enel,
porém, o ponto do Setor Oeste não foi aprovado. Breyner Jackson Rezende Monteiro explicou que os
hospitais CRER e HUGO se tornaram OS, e com isso, os prédios não são mais de responsabilidade do
Governo de Goiás. Ele disse que vai conversar com o novo subsecretário de TI do Governo do Estado de
Goiás e posteriormente, trará as trata�vas para o comitê gestor. Roberval Lustosa de Aguiar Filho explicou
que não houve novidade em relação a mudança de prédio do IFG. Leandro Luís Galdino de Oliveira
propôs um estudo preliminar da tabela de rateio mensal dos par�cipes da rede. Benedito Fonseca Maia
explicou que no passado, não havia contrato com empresa de manutentenção, e com isso, foi realizado
um estudo com os custos que algumas empresas de telecomunicação executavam na época, que
possibilitou a construir o atual modelo financeiro. O presidente do Comitê Gestor, Leandro Luís Gladino
de Oliveira agradeceu a presença e as contribuições de todos e encerrou os trabalhos do dia. Não
havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada 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 27/07/2020, às
16:39, 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 27/07/2020,
às 17:01, 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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Documento assinado eletronicamente por Benedito Fonseca Maia, Engenheiro, em 27/07/2020, às
19:05, 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, Presidente do Comitê
Gestor, em 12/08/2020, às 09:45, 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 1422573 e
o código CRC 6DD225D6.
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