
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

ATA DE REUNIÃO

Aos dezesseis dias do mês de Agosto  de dois  mil  e  dezoito,  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. Compareceram os membros e
convidados Shalom Fernandes  representante  da  CPRM, Náiade  Souza  Di  Rocha  representante  do
Governo  de  Goiás,  Douglas  Rolins  de  Santana  representante  do  IFG,  Rodrigo  Rodrigues  Santana
representante do IFGoiano, Dinailton José da Silva e Helenisa Maria Gomes representantes da PUC-
GO, Lionísio Pereira dos Santos Filho, Plínio Marcos Mendes Carneiro e Eduardo Cortez representantes
do SENAC-GO, Diogo Ramos Ferreira representante da UEG, Danilo Ferreira dos Santos, assistente
técnico  da  Metrogyn  e  Vinícius  Sobreira  Braga,  Secretário  da  Metrogyn.  O  secretário  do  Comitê
Vinícius Sobreira Braga iniciou a reunião explicando sobre o acesso ao repositório digital da Rede
Metrogyn e ques=onou se todos já =nham conhecimento. Diogo Ramos Ferreira representante da
UEG afirmou que não. Vinicius Sobreira Braga explicou que foi criado uma senha para cada par=cipe
através  da  ferramenta do  ownclound e  que  o  repositório  está  disponível  para  acesso  no site  da
Metrogyn. Ele orientou a todos os representantes que ainda não possuem a senha, que enviasse um
e-mail para a Metrogyn para que pudesse registrar o envio da senha. O secretário do comitê Vinicius
Sobreira Braga apresentou o BI da rede com o saldo posi=vo de cento e oitenta e sete mil, novecentos
e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos. Ele agradeceu a todos pelo esforço em manter os
pagamentos em dia no qual permi=u a realização de todas as compras necessárias para o ano de dois
mil e dezoito. Vinicius Sobreira Braga explicou que a Rede Metrogyn foi surpreendida com uma nova
despesa, que será a manutenção emergencial no gerador que atende o Ponto de Presença da RNP
(POP-GO) e afirmou que a manutenção ficará entre nove a doze mil reais. O presidente do Comitê,
professor  Iwens  Gervásio  Sene Júnior  informou sobre  o  convênio  da  Associação  de  Combate  ao
Câncer (ACCG).  Ele disse que o convênio foi  assinado e acredita que na próxima reunião,  já  será
possível a presença de representante da ins=tuição. Iwens Gervásio Sene Júnior mencionou que a UEG
está desligando o ponto da ESEFEGO que será mudado para o Estádio Olímpico. Ele disse que ficou
acordado entre a UEG e a Metrogyn que o desligamento do ponto será feito de forma conjunta. O
presidente  do  Comitê,  professor  Iwens  Gervásio  Sene  Júnior  afirmou  que  esse  momento  do
desligamento do ponto deve ser definido, pois, é necessário recolher o suíte e a fibra. Ele explicou que
a empresa Radiante e o POP-GO já foram avisados. Diogo Ramos Ferreira, representante da UEG disse
que já foi agendado com o Daniel Stone do POP-GO, para realizar uma mudança na rede da UEG.
Iwens Gervásio Sene Júnior falou que iria contatar a empresa Radiante e o POP para agendarem uma
data  para  fazer  a  mudança  Dsica  do  ponto da  UEG.  Iwens  Gervásio  Sene  Júnior ques=onou  aos
representantes do SENAC sobre a ligação do novo ponto. Plínio Marcos Mendes Carneiro atestou estar
aguardando  liberação  da  ENEL  e  que  juntamente  com a  empresa  Radiante  estão  buscando  uma
resposta. Ele disse que o prazo dado pela ENEL foi dia trinta e um de julho de dois mil e dezoito. Iwens
Gervásio Sene Júnior explicou sobre o prédio da Jus=ça Federal que está sendo cedido para a UFG.
Disse que está sendo feito um levantamento para adicionar um novo ponto neste prédio. Ele disse que
foi realizado orçamentos com a empresa Radiante e que a Reitoria está cobrando pela ligação do
ponto neste local. O secretário Vinicius Sobreira Braga sugeriu que fosse realizado uma votação acerca
do novo ponto da UFG no prédio da Jus=ça Federal,  que foi  aprovado por unanimidade entre os
presentes.  Rodrigo  Rodrigues  de  Santana  representante  do  IFGoiano,  explicou  que  a  ins=tuição
finalizou um processo de negociação de dois pavimentos de um prédio, localizado na praça cívica com
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a rua oitenta e três e que parte da Reitoria da ins=tuição, será deslocada para este novo prédio e que
por este mo=vo se faz necessário um novo link da Metrogyn. Náiade Souza di Rocha disse que na
porta  do  prédio  do Ministério  da Saúde,  existe  um poste  na  esquina  da  rua  com  uma  caixa  de
passagem, na qual a fibra da Metrogyn passa por ela.  Ela afirmou que o custo do IFGoiano seria
apenas se responsabilizar pela úl=ma milha. Iwens Gervásio Sene Júnior sugeriu ao Rodrigo Rodrigues
de Santana que entrasse em contato com a empresa Radiante para realizarem um orçamento. Vinicius
Sobreira Braga informou da necessidade de votação para inclusão do novo ponto do IFGoiano e que
também foi aprovado por unanimidade entre os membros com direito a voto presentes. O presidente
do  Comitê,  professor  Iwens  Gervásio  Sene  Júnior  propôs  uma  ação  para  divulgar  os  serviços
avançados fornecidos pela RNP aos parGcipes qualificados, para que possam fazer uso. Diogo Ramos
Ferreira disse acreditar na existência de modelos feitos pela RNP com este fim. O secretário Vinicius
Sobreira  Braga  explicou  que  o  uso  dos  serviços  pela  Metrogyn  são  mais  específicos,  e  que  tais
especificidades se diferem do que a RNP possui  como padrão.  Ele complementou dizendo que  a
intenção é apresentar os beneDcios no uso dos serviços da RNP, mas também apresentar as falhas e
dificuldades existentes. Iwens Gervásio Sene Júnior expôs a situação financeira do Governo do Estado
de Goiás. Vinicius Sobreira Braga complementou dizendo que o Reitor da UFG está se empenhando
para buscar uma data para reunião com o Governador do Estado de Goiás. A representante da PUC,
Helenisa Maria Gomes de Oliveira Neto declarou que somente após visita do Iwens na PUC, que os
representantes tomaram ciência que o convênio da PUC possuía o por=fólio de serviços da RNP e a
par=r disso, começaram a fazer a adesão. Ela completou dizendo que acredita na necessidade de
maior divulgação. Vinicius Sobreira Braga reforçou a existência do e-mail próprio da MetroGyn, bem
como a  lista  de e-mails  que é  u=lizada  como meio  de comunicação.  Douglas  Rolins  de  Santana,
representante do IFG ques=onou se exis=a alguma informação quanto a ligação de um novo ponto no
Campus Oeste Goiânia. Iwens Gervásio Sene Júnior respondeu dizendo que iria conversar com o Bené
para  atualizar-se  sobre  o  andamento  desta  solicitação.  O  presidente  do  Comitê  professor  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 quinze horas e vinte e cinco minutos e
para constar, eu, Vinicius Sobreira Braga, Secretário do Comitê Gestor da Metrogyn, lavrei a presente
ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes a sua leitura.

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Sobreira Braga, Administrador, em
03/09/2018, às 09:33, 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 Rodrigo Rodrigues de Santana, Usuário Externo, em
03/09/2018, às 09:44, 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 DANILO FERREIRA DOS SANTOS, Usuário Externo, em
03/09/2018, às 09:47, 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
03/09/2018, às 10:00, 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
03/09/2018, às 10:41, 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 Eduardo Antonio Cortez, Usuário Externo, em
03/09/2018, às 14:05, 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 Lionisio Pereira dos Santos Filho, Usuário Externo, em
03/09/2018, às 15:05, 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 Douglas Rolins de Santana, Usuário Externo, em
03/09/2018, às 18:18, 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 10/09/2018, às 09:33, 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 hWps://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0303040 e o código CRC 7DE372E6.

Referência: Processo nº 23070.008338/2018-19 SEI nº 0303040
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