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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO DA METROGYN DO DIA 31/05/2017. às 14:00hs.

Aos trinta e um dia do mês de maio 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
Técnico da Metrogyn, sob a presidência de Jean Teixeira Lima compareceram os membros,
Benedito  Fonseca  Maia  representante  do  Pop-GO,  Roberto  Carlos  Gonzaga  Jaime
representante da UEG, Valtenio Guardense dos Santos representante da Prefeitura de Goiânia,
Náiade Souza Di Rocha representante do Governo do Estado de Goiás, Alex Mendes Martins
representante  do  IFG,  Shalom  de  Souza  Fernandes  representante  da  CPRM,  Adriano
Fernandes representante da PUC Goiás, Vinícius Sobreira Braga, secretário da Metrogyn e
Danilo  Ferreira  Santos,  assistente  técnico  da  Metrogyn,  Iguimar  Antônio  Fagundes
representante  da  EMBRAPA,  Eduardo  Antônio  Cortez  representante  do  SENAC.  Iwens
Gervásio Sene Júnior,  presidente do Comitê Gestor da Metrogyn e Alfredo Pupak Pereira
Virote representante do IFGoiano, participaram da reunião por web-conferência. O secretário
Vinicius Sobreira Braga iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os participantes.
Repassou algumas orientações iniciais e orientou que todas as falas sejam feitas por meio do
microfone,  pois a reunião é gravada.  Mencionou que o motivo principal da reunião foi  a
reativação  do Comitê  Técnico.  Benedito  Fonseca  Maia  sugeriu  que  fosse  passado alguns
informes aos  participantes  devido à  nem todos terem participado das reuniões  do Comitê
Técnico da Metrogyn anteriormente. O presidente do Comitê Técnico, Jean Teixeira Lima se
apresentou  aos  participantes  e  mencionou  sobre  a  necessidade  de  reativar  as  discussões
técnicas  sobre  a  rede,  bem  como  acompanhar  de  perto  as  necessidades  técnicas  das
instituições parceiras. Disse acreditar ser necessário levantar alguns pontos específicos, como,
por  exemplo,  a  documentação,  mapeamento  da  rede  e  identificação  das  necessidades  e
medidas a serem tomadas para o funcionamento da rede. Benedito Fonseca Maia comentou
sobre o período da criação do Comitê Técnico e da previsão de implantação do Núcleo de
Operação e Controle (NOC) da Metrogyn já naquela época, porém não houve avanço nesse
projeto. Benedito Fonseca Maia disse acreditar ser necessário revisar a documentação técnica
da rede, pois em alguns casos, a rota em que passou a fibra interna foi modificada e isso não
foi documentado. Complementou dizendo que deve ser levado a apreciação do Comitê Gestor
a autorização para que a empresa de manutenção entre nas instalações de cada parceiro para
fazer  os  diagnósticos  nas  últimas  milhas  da  rede.  Evidenciou  que  outro  fator  que  tem
auxiliado na qualidade da fibra é o diagnóstico preventivo que vem sendo realizado. Ressaltou
também sobre a proposta da UFG de atendimento noturno para a fibra, mas que possivelmente
essa proposta não deve se desenvolver por enquanto. Benedito Fonseca Maia evidenciou que
a melhoria da infraestrutura necessita de prioridade de ações e depende de discussão com o
Comitê Gestor. Mencionou ainda sobre os problemas enfrentados pela rede: problemas com
fontes, falta de energia, falta de documentação e monitoramento correto. Comentou sobre a
necessidade de uma ferramenta para criação de ticket. Alertou para o fato de que para existir
uma melhoria expressiva na rede é necessário a contratação de mais pessoal para conclusão de
demandas  de  trabalhos  que  é  alta.  Vinícius  Sobreira  Braga  evidenciou  a  finalização  da
primeira etapa do diagnóstico preventivo da rede no começo de junho de 2017 e sugeriu que
os membros do comitê técnico definissem uma data para que o assistente técnico da rede
começasse  a  acompanhar  o  diagnóstico  de  atenuação  a  ser  realizado  pela  empresa  de
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manutenção  contratada  pela  rede.  Benedito  Fonseca  Maia  sugeriu  que  o  diagnóstico  de
atenuação seja feito com as fibras apagadas. Náiade Souza Di Rocha sugeriu que o Governo
do Estado de Goiás fosse o primeiro partícipe a ter  o diagnóstico de atenuação realizado.
Valterio  Guardense  dos  Santos  questionou  se  o  diagnóstico  seria  feito  na  rede  interna.
Benedito Fonseca Maia informou que o monitoramento seria feito somente na fibra. Adriano
Fernandes  Borges  representante  da  PUC questionou como era  realizado o diagnóstico  de
atenuação na fibra. Iguimar Antônio Fernandes perguntou se a documentação dos postes está
correta  e  atualizada.  Benedito  Fonseca  Maia respondeu afirmando que sim.  Jean Teixeira
Lima sugeriu que cada representante informasse os  dados dos responsáveis por receber  a
empresa de manutenção e o assistente técnico nos prédios. Vinícius Sobreira Braga sugeriu
então que cada membro enviasse para ele os dados das pessoas responsáveis por receber a
empresa de manutenção e o assistente técnico e também mencionou necessidade de o Comitê
Técnico decidir qual a ordem de atendimento. Benedito Fonseca Maia informou que seria
prudente que os membros do Comitê Técnico entrassem em acordo e informasse ao Comitê
Gestor a aprovação para que fosse iniciado o trabalho. Vinícius Sobreira Braga sugeriu que os
membros presentes fizessem uma lista de quais partícipes seriam atendidos primeiramente,
levando em consideração o fator financeiro, pois esse trabalho poderia ter um alto custo. Após
debates dos partícipes sobre o tema, o presidente do Comitê Técnico, Jean Teixeira Lima,
definiu  como  partícipes  prioritários  para  levantamento  de  última  milha  e  diagnóstico  de
atenuação o Governo do Estado de Goiás e a Prefeitura de Goiânia. Lembrou também que o
trabalho dependerá da aceitação do Comitê Gestor. Informou aos presentes sobre a criação de
uma  lista  de  discussão  acessível  a  todos  os  membros  através  do  endereço
metrogyn@listas.ufg.br. 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 as
dezesseis horas e trinta e cinco minutos e para constar, eu, Vinícius Sobreira Braga, Secretário
da Metrogyn,  lavrei  a  presente ata  que,  se  aprovada,  será assinada  pelos  presentes  a  sua
leitura.
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