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O GTECCOM 

 
O GTECCOM 

nas nuvens! 
 
 Com a contratação do 

Data Center, o Laboratório 

de Gestão da Tecnologia da 

Informação e Gestão da 

Comunicação, GTECCOM, 

deu um importante passo 

rumo ao processo para 

implantação da Gestão da 

Informação e Gestão do 

Conhecimento, visando o 

compartilhamento de BUCs, 

Casos de Uso de Negócio, 

além da implantação do 

Banco de Dados de Lições 

Aprendidas e Treinamento 

à Distância, dentre muitas 

outros. 

 

O Redmine, Sistema Open 

Source desenvolvido em 

Ruby on Rails e atualmente 

utilizado pelo GTECCOM 

para registrar documentos 

e tarefas do projeto MGIC, 

já se encontra com o SVN, 

sistema de versionamento 

SubVersion, no novo Data 

Center. 

 

Ferramentas 
 
Já se encontra em fase de 

licitação para aquisição as 

licenças do EA, Enterprise 

Architect, assim como o 

desenvolvimento de novas 

funcionalidades no Redmine 

para suportar as atividades 

do projeto MGIC. 

 

 

 

 

 

Metodologia GTECCOM 

 
Dando continuidade ao nosso Processo de 

Integração das Melhores Práticas utilizadas 

no desenvolvimento do Projeto MGIC, as 

Coordenações estarão reunidas em 19 de 

junho para revisão do método de trabalho. 

 

 
O Laboratório GTECCOM na “Casa Azul”. 

 

 
Honra ao Mérito! 

 
O projeto MGIC vem ganhando cada vez 

mais projeção junto ao Cliente. A prova mais 

recente desta conquista coletiva, cujo mérito 

compartilhou com grande satisfação com 

todas as equipes, é o estabelecimento de 

uma rotina mensal com a GETIN, Gerência 

de Tecnologia da Informação da ANTT, cujos 

principais objetivos são a avaliação das 

informações tratadas pelos sistemas legados 

e a análise de conformidade dos sistemas 

em desenvolvimento. 

 

Parabéns a todos! 
 

 
Planos para 

a ANTT 
 

Curso de Capacitação 

no Modelo de Gestão 

da Informação e do 

Conhecimento, com 3 

módulos e totalizando 

288 horas, tem início 

previsto para agosto, 

sob coordenação da 

Luiziana Rezende. 

Os participantes da 

primeira turma serão 

os responsáveis pela 

disseminação de todos 

os conteúdos, atuando 

como multiplicadores 

dos conceitos para 

toda a agência. 

 

Plano de Melhorias 

O Relatório Gerencial 

de cada UO, Unidade 

Organizacional, possui 

recomendações para 

melhorias. Todas as 

oportunidades que já 

foram identificadas 

serão agrupadas no 

Relatório Consolidado 

de Recomendações 

para Melhorias, que 

auxiliará a agência a 

definir as prioridades 

para implementação. 

 

Nota da 
Redação 

 

 Enviem sugestões de 

novos temas, críticas e 

elogios para: 
 

news@gteccom.uff.br 
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