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O GTECCOM 

 
O Laboratório GTECCOM 

está implantando processos 

operacionais para retenção 

das lições aprendidas e dos 

fatos relevantes para o 

desenvolvimento do projeto 

MGIC. 

 

Além da construção de uma 

base de referência histórica, 

toda experiência adquirida 

servirá não somente para a 

gestão do projeto MGIC, 

mas também para a Gestão 

da Informação e do 

Conhecimento, junto aos 

demais projetos e novas 

iniciativas do GTECCOM. 

 

Os novos processos irão 

suportar a implantação da 

política de Gestão à Vista, 

onde teremos um melhor 

entendimento da evolução 

das atividades do projeto, 

com maior transparência e 

melhor utilização de todos 

os recursos envolvidos. 

 

Aquisições 
 
Novos investimentos foram 

realizados pelo GTECCOM 

para o Projeto MGIC, que 

incluem a licitação de 

consultoria e treinamento 

no Enterprise Architect, a 

aquisição de monitor de 26” 

e impressora colorida A3 

para a equipe de Brasília, 

além da contratação de 

novos colaboradores. 

 
 
 

 

 
O Laboratório GTECCOM na “Casa Azul”. 

 
MÉTODO MGIC 
 
Na segunda-feira de 16 de julho de 2012, os 

representantes das Coordenações Técnicas 

de Ontologia, Requisitos, Conhecimento e 

Fluxo estiveram reunidos com a equipe de 

Gerenciamento de Projetos do GTECCOM, 

representada pelo Antonio Ribeiro e pelo 

Eduardo Ramos, com o objetivo de rever e 

detalhar o Método MGIC aprovado em junho. 

 

A condução deste encontro foi realizada pelo 

Prof. Anilton Salles, cuja liderança facilitou o 

entendimento e o alinhamento entre cada 

área participante. 

 

As mais diversas percepções que surgiram 

durante o debate de cada item enriqueceram 

o Método MGIC. 

 

O resultado desta iniciativa será apresentado 

às Coordenações Técnicas em breve. 

 

Agradecemos a colaboração e o empenho de 

todos os envolvidos que contribuíram para o 

desenvolvimento deste excelente trabalho, 

com destaque recente para Carlos Azevedo, 

Joel Santos, Célia Burmann e Fernanda 

Treinta. 

 

 
 
Planos ANTT 
 

 Capacitação no MGIC 

Em 15 de agosto será 

iniciada a execução do 

Plano de Capacitação. 

 

 Plano de Melhorias  

O Prof. Carlos Alberto 

Malcher, Coordenador 

Geral do Projeto MGIC, 

fez a apresentação do 

Plano de Melhorias para 

a equipe da SUEPE, 

acompanhada do seu 

GP Sr. Felipe Costa, 

mais o Superintendente 

Sr. Fernando Reis, onde 

foram destacadas cinco 

grandes categorias: 
 

1) Capital Humano e 
Intelectual 

2) Gestão da Informação e 

do Conhecimento 
3) Organização e 

Processos 
4) Tecnologia 
5) Informação às Partes 

Interessadas 
 

Para sua implantação foi 

proposta a criação de 

um grupo misto ANTT e 

UFF, cuja avaliação está 

em andamento. 

 

Nota da Redação 
 

 Sugestões de temas, 

críticas e elogios: 
 

news@gteccom.uff.br 
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