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RELATO DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA METROGYN DO DIA 07/12/2017

No dia 07 de dezembro de dois mil e dezessete, aconteceu na nova Sede da Faculdade Senac Goiás,
sobre a presidência do presidente do Comitê Gestor Iwens Gervásio Sene Júnior, reunião do Comitê
Gestor da Metrogyn do ano de 2017.  Compareceram Shalom Fernandes,  representante da CPRM,
Douglas Rolins de Santana, representante do IFG, Adriano Fernandes Borges, representante da PUC
Goiás,  Isabela  de  Souza  Neiva,  assistente  administrativa  da  Metrogyn,  Vinicius  Sobreira  Braga,
secretário da Metrogyn, e Benedito Fonseca Maia, representante da RNP. Welligton Teixeira Soares
representando o  Governo do  Estado de Goiás  e  Plinio  Marcos Mendes Carneiro  representando o
SENAC participaram como convidados. Não houve quórum mínimo para realizar deliberações, porém,
decidiu-se realizar a reunião. O primeiro assunto debatido foi o fato da maior parte da fibra da rede
estar nos postes da CELG. Foi relatado que a maior preocupação é que em algum momento, a empresa
possa começar  a  cobrar  pelo uso dos postes.  O contrato  da  CELG foi  renovado em formato de
permuta,  onde  a  Metrogyn  fornece  a  fibra,  e  a  CELG  os  postes.  Sugeriu-se  então  que  fosse
estabelecido  um  relacionamento  maior  de  comunicação  com  a  empresa.  Discutiu-se  também  o
interesse da Prefeitura de Aparecida de Goiânia em participar da rede, devido ao projeto de cidade
digital que a Prefeitura pretende implantar na cidade. A RNP realizou um estudo, onde identificou dois
pontos próximos ao Serrinha que pode ser conectado as duas redes. Informou-se também a mudança
de gestão que ocorrerá na UFG no próximo ano, que de certo modo pode influenciar a gestão da
Metrogyn. Discutiu-se a aprovação da bolsa destinada ao presidente da Metrogyn, no valor de R$
3.000,00. Para isto, foi apresentado a tabela do orçamento projetado na qual incluí todos os valores
projetados para cada item. Destacou-se que a tabela apresentada, compõe cada plano de trabalho das
instituições participantes. A apresentação da planilha de orçamento projetado possibilitou demonstrar
que o valor está de acordo com o valor previsto para pagamento de bolsistas e pesquisadores auxiliares
durante todo o projeto. Após discussões, a bolsa foi aprovada pelo presidente do Comitê Gestor por ad
referendum. Foi esclarecido que a aprovação da bolsa não significa a aplicação imediata do recurso,
sendo  uma  opção  a  ser  implementada  no  futuro,  caso  necessário.  Discutiu-se  também  sobre  a
aprovação do relatório enviado pelo Comitê Técnico da Metrogyn, que sugeriu precificações para
direito de uso da rede, por novos partícipes. As condições sugeridas pelo Comitê Técnico da Metrogyn
para uso da rede, também foram aprovadas pelo presidente do Comitê Gestor por ad referendum. Foi
apresentado  o  repositório  digital  da  Metrogyn,  criado  no  owncloud,  disponível  no  site
www.metrogyn.ufg.br para todas as instituições participantes, com o propósito de facilitar o troca de
documentos de interesse da rede entre a Gestão da Metrogyn e os partícipes. Foi comunicado que
anterior  a  reunião,  foi  enviado  por  e-mail  o  link  e  senha  para  acesso  ao  repositório.  Por  fim,
especificou-se que os partícipes não poderão alterar senha do repositório,  e que somente a gestão
poderá realizar tais alterações. 

http://www.metrogyn.ufg.br/

