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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 02/2020 - SETI

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, via
webconferência, 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), Plínio Marcos Mendes Carneiro, Bruno Quinta Esteves
de Matos e Karlos Augusto Lopes Silva representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC), Alex Mendes Mar�ns representante do Ins�tuto Federal de Goiás (IFG), Danilo Ferreira dos
Santos, representante da Rede Metropolitana de Goiânia (Metrogyn/UFG), Benedito Fonseca Maia
representanteo Ponto de Presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (Pop-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 explicou da
ausência do professor Leandro Luís Galdino de Oliveira, presidente do Comitê Gestor da Metrogyn. Plínio
Marcos Mendes Carneiro informou sobre os dois novos representantes do SENAC no Comitê Técnico,
Bruno Quinta Esteves de Matos e Karlos Augusto Lopes Silva. Jean Teixeira Lima relatou que houveram
três acionamentos no mês de março, uma por rompimento (entre a Rádio UFG e a Biblioteca Cora
Coralina) e dois por readequação (IFG e Praça Universitária próximo ao campus 1 da UFG). Em relação aos
switches, a empresa responsável pela venda foi acionada e os mesmos já estão em posse da UFG. 
Benedito Fonseca Maia informou que entre o IFG e a Rua 44, foi realizada uma troca de poste. Jean
Teixeira Lima explicou sobre a aquisição da fibra an�roedor, onde o processo se encontra em andamento
e se não houver nenhum recurso, ele acredita que provavelmente no começo do mês de maio a fibra já
esteja disponível. Benedito Fonseca Maia colocou a possibilidade da aquisição de um novo servidor para
o PoP. Ele informou que o presidente da Rede Metrogyn Leandro Luís Galdino de Oliveira pediu que fosse
feita uma atualização das especificações do servidor, onde gerasse uma capacidade maior para o
desempenho do monitoramento da rede.Ele Informou também sobre a re�rada de um dos pontos do
SENAC na Vila Redenção. Jean Teixeira Lima informou sobre as atualizações do mapa e sobre a
necessidade de atualização das documentações da rede, a fim de agilizar os atendimentos. Então
reforçou aos presentes para que enviassem suas documentações atualizadas. Jean Teixeira Lima
explicou sobre a falta de oficialização de um representante da Prefeitura de Goiânia, fator que poderia
acarretar na interrupção do diagnós�co de atenuação no par�cipe, dando assim, sequência para a
próxima ins�tuição, que neste caso provavelmente será o SENAC. Jean Teixeira Lima pontuou que a PUC
faltava entregar um projeto do ponto da Praça Universitária, e que seria averiguado sobre tal pendência e
seria apresentado na próxima reunião. Benedito Fonseca Maia esclareceu sobre a situação da Faculdade
Sul Americana (FASAM), onde o acordo e o repasse do recurso será feito diretamente para a UFG, e que
estão na fase de aprovação do projeto da úl�ma milha. Sobre a HC/ EBSERH. Benedito Fonseca Maia
explicou que o equipamento foi entregue, mas ainda faltava um segundo GBIC para a realização do teste
no PoP. Ele disse que a EBSERH fará parte do anel federal, compar�lhará fibra com o INMETRO, CPRM e
IFG. 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 Isabela de Souza Neiva, Assessora, em 04/06/2020, às
16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Jean Teixeira Lima, Presidente do Comitê Técnico, em
13/07/2020, às 14:43, 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 Bruno Quinta Esteves de Matos, Usuário Externo, em
03/08/2020, às 08:07, 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
03/08/2020, às 12:39, 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 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 1368509 e
o código CRC 739F8A2A.
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