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 O Clipping de “Cara Nova” 
 
Chegamos à 5ª edição do Clipping do 
Laboratório GTECCOM, desta vez com 
o uso das nossas logomarcas oficiais, 
reafirmando nossa origem e direção. 
 
Agradecemos a todos pelo apoio que 
recebemos nesta jornada, através das 
contribuições para o desenvolvimento 
de artigos relevantes, com conteúdo 
de interesse profissional e acadêmico. 
 
Em destaque registramos nossa grande 
satisfação pelo reconhecimento desta 
iniciativa como um importante veículo 
de comunicação e integração. 
 
 

Gestor de Atos Normativos 
 
Em 04/09/2012 a equipe UFF Gteccom 
foi recebida por vários colaboradores 
da SUEPE, SEGER e SUREG, em especial 
pelo Sr. Fernando Reis, pelo Sr. Sérgio 
de Souza Alves, Chefe de Gabinete do 
Diretor e pela Sra. Renata Cavalcanti. 
 
O Prof. Anilton juntamente com Carlos 
Azevedo apresentaram um protótipo 
de Gestor de Atos Normativos.  
 
O material apresentado provocou 
grande interesse entre os participantes 
da reunião, que foram bastante 
participativos.  
 
O protótipo atende a uma importante 
necessidade da Agência em relação à 
gestão de seus Atos Normativos, para 
edição, pesquisa de documentos e, 
especialmente, para análise do 
impacto regulatório.  
 
O Prof. Malcher realizará o follow up 
com a ANTT para o desenvolvimento 
desta solução. 

Artigo Científico Premiado 
 

O artigo científico produzido pela 
equipe de Conhecimento "A GESTÃO 
DO CONHECIMENTO NA CADEIA DE 
VALOR COLABORATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO DO 
TRANSPORTE TERRESTRE NO BRASIL" 
recebeu no dia 24/08/2012 o PRÊMIO 
DE MELHOR TRABALHO CIENTÍFICO DO 
KM 2012, grande evento de Gestão do 
Conhecimento no Brasil, organizado 
pela SBGC. 
 
A equipe de Conhecimento ficou muito 
motivada com o reconhecimento do 
trabalho desenvolvido com muito 
esforço e dedicação e compartilhou o 
resultado com todos os participantes 
do MGIC. 
 
O Prof. Malcher, em comunicação 
interna, citou o trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelo Grupo de 
Pesquisa na produção de novos artigos 
e publicações, incentivando as demais 
equipes do projeto. 
 
 

Workshop de Conhecimento 

 
Os anais do evento serão publicados 
no ambiente MGIC e este trabalho e 
outros, em breve, serão apresentados 
no Workshop de Compartilhamento de 
Conhecimentos Advindos de Eventos e 
Cursos, a ser organizado pelo Grupo de 
Pesquisa, no qual os participantes das 
várias equipes farão exposição sobre 
os temas abordados. 
 

LER – Laboratório de Engenharia de Redes 

Metamodelo da Prova de Conceito 

Projeto “Migração para o EA” 
 
Em 30 e 31 de agosto foi realizada a POC, Prova de 
Conceito, do projeto “Migração para o EA”, onde 
foi identificada a situação atual da integração dos 
modelos. O relatório final foi publicado em 13/09 e 
esta análise foi apresentada em 19/09 à equipe de 
revisão do Método MGIC. Em 26/09 foi realizado 
novo encontro visando à integração do trabalho 
das equipes do EA e do Método, cujo resultado foi 
amplamente elogiado pelos Coordenadores após a 
apresentação geral realizada em 27/09. 

Clipping O GTECCOM 
 
Sugestões, críticas e elogios sobre o 
Clipping enviar para: 

news@gteccom.uff.br 

Local da POC do EA 

Análise via Enterprise Architect 
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