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  RELATO DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA METROGYN DO DIA 27/02/2017 às
14:00hs.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala de
Webconferência 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 Shalom Fernandes, representante da CPRM, Wellington Teixeira
Soares,  representante  do  Governo  do  Estado  de  Goiás,  Rodrigo  Rodrigues  Santana,
representante do IFGoiano,  Leandro Luis Galdino de Oliveira, Secretário  de Tecnologia e
Informação da UFG, Renata Moreira Limiro, assistente administrativa da Metrogyn, Danilo
Ferreira dos Santos, assistente técnico da Metrogyn, Vinícius Sobreira Braga,  Secretário da
Metrogyn  e  Benedito  Fonseca  Maia  representante  do  POP-GO.  Alex  Mendes  Martins
representante do IFG, Plínio Marcos Mendes Carneiro representante do SENAC e Valtenio
Guardense dos Santos, representante da Prefeitura de Goiânia, participaram como ouvintes.
Não houve quórum mínimo para realizar deliberações, porém, decidiu-se realizar a reunião. O
presidente  do  Comitê  Iwens  Gervásio  Sene  Júnior  fez  a  instalação  da  presente  reunião
realizando alguns informes e expondo quais seriam os pontos de pauta a serem tratados. Ele
informou sobre as novas estruturas da UFG provenientes da mudança de Gestão, ressaltou
também que as  atividades  da  Metrogyn se  mantêm normal  mesmo com as  mudanças  na
estrutura  da Universidade. Iwens  Gervásio  Sene  Júnior  destacou  interesses  de  novas
instituições  para  participação  no Convênio  da Rede Metrogyn, :  Prefeitura  de  Aparecida,
Hospital  Araújo  Jorge  e MegaTelecom.  Leandro  Luis  Galdino  de  Oliveira,  explicou  de
maneira  mais detalhada as mudanças na estrutura da UFG, o papel da nova Secretária  de
Tecnologia  e  Informação  da  UFG  e  se  colocou  a  disposição  para  qualquer  demanda
relacionada  aos  trabalhos  relacionados  a  Secretária  a  qual  pertence.  Wellington  Teixeira
Soares  questionou  sobre  a  possível  entrada  da  MegaTelecom,  uma  empresa  de  natureza
privada, e o comprometimento da rede. Benedito Fonseca Maia esclareceu a pergunta feita
por  Wellington  Teixeira  Soares  sobre  o  comprometimento  da  parceria  com a  entrada  de
empresas privadas como a MegaTelecom, explicando que ela é uma empresa parceira da RNP.
Iwens  Gervásio  Sene  Júnior  informou  sobre  problemas  que  ocorreram  em  trecho  de
cabeamento da rede no dia 26/02/2018 onde somente o SENAC foi afetado, no entanto, a
empresa  Radiante,  responsável  pela  manutenção  da  rede,  já  foi  acionada  para  tomar  as
providências necessárias. Benedito Fonseca Maia fez um breve comentário sobre a parceria da
RNP e projetos de SmartCities. Wellington Teixeira Soares informou que a GoiásTelecom
com o autorizo do governador será responsável pela ampliação da Metrogyn na dimensão dos
órgãos estaduais  e  a SED será articuladora  e fomentadora  das  políticas  de conectividade.
Iwens Gervásio Sene Júnior colocou em discussão a pauta das datas do calendário anual de
reuniões  do  Comitê  Gestor  da  Rede  Metrogyn.  As  datas  propostas  foram:  19/04/2018,
21/06/2018, 23/08/2018, 18/10/2018, 06/12/2018, elas que foram aprovadas Ad Referendum
por todos os presentes. Vinícius Sobreira Braga apresentou a prestação de contas do exercício
anterior. Ele informou sobre a necessidade de compras a serem realizadas para o ano de dois
mil e dezoito. Wellington Teixeira Soares informou que os boletos pendentes de dois mil e
dezessete  foram liquidados do ponto de vista  orçamentário  e  ainda não foram repassados
recursos  financeiros  para  pagamento. Iwens  Gervásio  Sene  Júnior  comentou  sobre  a
necessidade  de  deliberação  para  a  bolsa  do  Presidente  do  Comitê  Gestor  da  Metrogyn.
Rodrigo Rodrigues Santana, que não estava presente na última reunião, solicitou explicação
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sobre a implementação de bolsa para Presidente do Comitê Gestor. Devido a não obtenção de
quórum mínimo na  presente  reunião  o  presidente  do  Comitê  Gestor  propôs  uma reunião
extraordinária a ser realizada no mês de março do ano de dois mil e dezoito, com data a ser
definida posteriormente. Leandro Luis Galdino de Oliveira  pronunciou que brevemente será
realizada uma reunião com representantes de TI da UFG e dos partícipes da Rede Metrogyn,
reunião  essa  que  é  de  interesse  do  atual  Reitor  da  Universidade  Federal  de  Goiás.  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 trinta minutos e para constar, eu, Vinicius Sobreira
Braga, Secretário da Metrogyn, lavrei o presente relato.
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