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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 01/2020 - SETI

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de
reuniões da Secretaria de Tecnologia e Informação (SeTI), no Campus Samambaia da UFG, reuniu-se o
Comitê Técnico da MetroGyn, sob a presidência de Jean Teixeira Lima. Compareceram os membros e
convidados Iguimar Antônio Fernandes, representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA), Alex Mendes Mar�ns, representante do Ins�tuto Federal de Goiás (IFG), Danilo Ferreira dos
Santos, representante da Rede Metropolitana de Goiânia (MetroGyn), Benedito Fonseca Maia
representante da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Gabriel Lopes de Souza, representante da
Universidade Estadual de Goiás (UEG). O presidente do Comitê Técnico, Jean Teixeira Lima, iniciou a
reunião agradecendo a presença de todos os par�cipantes. Ele informou que havia enviado os relatórios
preven�vos realizados no ano de dois mil e vinte. Jean Teixeira Lima mostrou aos par�cipantes um
relatório de ações executadas pela empresa Radiante no final do ano de dois mil e dezenove e começo do
ano de 2020. Ele explicou que em novembro de dois mil e dezenove houveram dez ações de correções
durante as ações preven�vas, quatro acionamentos por rompimento na fibra (Campus II, GoiásPrev, Lago
das Rosas e SEGPLAN). Disse ainda que em dezembro de dois mil e dezenove, não foi possível realizar o
levantamento das preven�vas, mas sabe-se que houveram três acionamentos de rompimento da fibra
(Rua 67ª / Mega Moda, PUC 11ª Av e Campus II). Já em janeiro de dois mil e vinte, Jean Teixeira de Lima
disse que houve treze ações de correção durante as ações preven�vas sendo que dez delas foram
concluídas e outras três ainda não realizadas até a data da reunião. Completou dizendo que houve
um acionamento por rompimento (SEGPLAN/ Alego), em fevereiro de dois mil e vinte e  ocorreu  quatro
ações de correção durante as ações preven�vas e dois acionamentos de rompimento (GoiásPrev e
Planetário). O presidente do Comitê Técnico esclareceu sobre a situação dos Swiches da rede, que foi
empenhados e que está em fase de entrega. Ele explicou que o prazo de entrega estava próximo do
vencimento e que talvez será necessário acionar a empresa. Ele completou dizendo que caso isso fosse
necessário, haverá uma convocação extraordinária aos membros do Comitê Técnico para que juntos
possam decidir a ação a ser tomada. Sobre a fibra an� roedor, Jean Teixeira Lima informou que o
processo está em fase de conclusão. Ele explicou sobre alguns par�cipes que passaram por modificações,
tais como o Hospital das Clínicas (HC) que fará o contrato diretamente com a RNP. Jean Teixeira Lima
informou que a FASAM estava com processo em andamento para entrada na Rede MetroGyn, e que em
breve estaria sendo ligada na rede. O representante da RNP, Benedito Fonseca Maia, informou que a
FASAM ainda não realizou o processo de qualificação na RNP, e que ainda é necessário apresentar o
projeto da úl�ma milha. Ele informou que no HC serão duas redes, a rede da UFG, mais a conexão da
EBSERH, e que são duas redes dis�ntas, onde o que seria ligado na rede da RNP será o data center da
EBSERH, com roteamentos e fibras separadas. Bendito Fonseca Maia ques�onou ao membro Alex
Mendes Mar�ns, representante do IFG, se foi solicitado para a RNP a desconexão da Reitoria do IFG, por
conta da mudança de local, que dos dois locais novos, somente um tem laço contratado da RNP. Alex
Mendes Mar�ns respondeu que apenas o representrante do Comitê Gestor Douglas Rolins
Santana estava à frente desse assunto junto ao reitor do IFG. O presidente do Comitê Técnico, Jean
Teixeira Lima ques�onou o membro Iguimar Antônio Fernandes, representante da EMBRAPA, se após as
úl�mas alterações da rede, a conexão se estabilizou para eles. Iguimar Antônio Fernandes respondeu que
a conexão não está apresentando nenhum problema, e ques�onou se por conta do COVID-19 as
manutenções da rede corriam risco de paralisação. Jean Teixeira Lima informou que não há esse risco,
pois tal a�vidade é considerada como essencial. Jean Teixeira Lima prosseguiu com a votação das datas
para as próximas reuniões do Comitê Técnico, sendo sugerido as seguintes datas: trinta de abril de dois
mil e vinte; vinte e cinco de junho de dois mil e vinte; vinte e sete de agosto de dois mil e vinte; vinte e
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sete de outubro de dois mil e vinte; dezessete de dezembro de dois mil e vinte. A sugestão foi aprovada
por unanimidade de votos Jean Teixeira Lima explicou que a primeira reunião foi  marcada para bem
próximo, em função da mudança no Comitê Gestor, e que por isso seria necessário aguardar a realização
da reunião a fim de saber se haveria alguma deliberação a ser repassada ao Comitê Técnico. O presidente
do Comitê Técnico, Jean Teixeira Lima 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 quatorze horas e quarenta e
quatro 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 Gabriel Lopes de Souza, Usuário Externo, em
27/04/2020, às 10:17, 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
27/04/2020, 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 Alex Mendes Mar�ns, Usuário Externo, em 27/04/2020,
às 14:12, 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 Jean Teixeira Lima, Presidente do Comitê Técnico, em
13/07/2020, às 14:44, 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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