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O GTECCOM 

O evento 
SAMO foi um 

sucesso! 
 

 Com a meta de promover 

o alinhamento estratégico 

entre as Coordenações do 

Projeto MGIC, o Laboratório 

GTECCOM–UFF, promoveu 

o 3º evento do Seminário 

SAMO (Strategic Alignment 

Management Office) para 

consolidar o entendimento 

dos requisitos de negócio 

para o Modelo de Gestão da 

Informação e Conhecimento, 

contratado pela ANTT como 

termo de cooperação. 

Representantes de todas as 

equipes contribuíram, de 

forma assertiva para definir 

objetivo, produto, utilidade 

e o valor associado a cada 

produto do projeto. 

 
Participantes 
 

Carlos Alberto Malcher 

Eduardo C. Ramos 

Antonio Ribeiro 

Ana Cristina Bruno 

Heitor Quintella 

Anilton Salles Garcia 

Luiziana Rezende 

Marco Antonio Caldas 

Maria Luiza Sanchez 

Sergio Mecena 

 

Em breve! 
 

 O próximo evento será no 

Hotel Solar do Amanhecer, 

terça-feira, dia 22 de maio 

de 2012 das 9 às 18h. 

 
Foto do 3º evento no Hotel Solar do Amanhecer. 
Todos os Direitos Reservados © - 10/05/2012 
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Resultados obtidos 
 

Conclusão do DDE “Documento de Entendimento” 

sobre os objetivos, produtos, utilidade e valor das 

entregas do Plano de Trabalho do Projeto MGIC. 
 

Próximos passos 
 

 Apresentação da metodologia do projeto MGIC, 

para todas as equipes, visando além do 

compartilhamento da informação e do 

conhecimento, a ampla abertura para novas 

contribuições e o maior envolvimento de todos 

rumo ao alcance do objetivo final. 
 

 Desenvolvimento da documentação necessária à 

formalização do aperfeiçoamento da metodologia  

do projeto MGIC, que será composta de 

Templates, Treinamento e Manual de Aplicação de 

Conceitos, Abordagens, Métodos, Ferramentas e 

Técnicas. 

Projeto de 
Integração 
das Equipes  
 

 Boa comunicação, 

bom relacionamento 

e motivação! Estes 

são os temas que 

iremos abordar para 

aumentar a sinergia 

entre as equipes do 

projeto MGIC. 

Portanto, anunciamos 

que está previsto 

para o mês de junho, 

o lançamento do 

Projeto de Integração 

que será promovido 

pelo GTECCOM, cujo 

evento de abertura, 

previsto para junho, 

vai dar a todos uma 

grande oportunidade 

para exporem suas 

ideias e sugestões. 
 

Nota da 

Redação 
 

 Além do próximo 

evento marcado para 

o dia 22, também já 

está confirmado o 

evento do dia 29. 
 

Ambos serão no hotel 

e ao término destes, 

teremos o protótipo 

do MGIC construído e 

validado por todas as 

Coordenações. 
 

 As sugestões de 

novos temas a serem 

abordados, podem 

ser enviadas para o 

endereço: 
 

news@gteccom.uff.br 
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