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 Grupos de Trabalho 
 
 
A partir desta edição, esta coluna será 
dedicada à divulgação dos resultados 
mensais dos grupos de trabalho: 
 

Migração para o EA 
 
Todas as equipes do projeto MGIC, já 
estão utilizando o EA como ferramenta 
para integração dos seus modelos aos 
das demais Coordenações Técnicas. 
Lembramos ainda que o Treinamento 
Avançado no EA será nos dias 10 e 
11/12/2012. Já o Treinamento Básico 
será nos dias 07 e 08/01/2013. 
 

Revisão das Entregas 
 
Após o grande empenho de todas as 
Coordenações do projeto MGIC, mais o 
esforço adicional do grupo de revisão 
das entregas, a revisão do Relatório 
Gerencial da SUINF foi entregue em 
30/11/2012. 
Os Relatórios da SUREG e da COESP 
serão entregues em 13/12/2012. 
 

Pesquisa Acadêmica 
 
Segundo o Prof. Joel Castro, todas as 
equipes temáticas do projeto MGIC já 
estão mobilizadas para a produção de 
artigos e trabalhos acadêmicos. Novas 
produções estarão disponíveis a partir 
de janeiro de 2013. 
Em tempo, destacamos a proposta de 
pesquisa “Utilização de um Sistema 
Especialista Fuzzy na Análise de 
Impacto Regulatório”, apresentada 
pelo Prof. Alessandro Copetti, que visa 
à avaliação dos impactos ambientais, 
econômicos e sociais decorrentes de 
uma regulação existente ou nova. 
Aguardamos as propostas concentras 
das outras áreas. 

O MGIC na 14ª Semana 
Acadêmica da Engenharia 

 
O projeto MGIC estará promovendo 
um Workshop durante a 14ª semana 
Acadêmica da Engenharia da UFF, ao 
longo do dia 13 de dezembro de 2012, 
fato este que por sua vez representará 
para todas as Coordenações Técnicas, 
uma excelente oportunidade para 
compartilhamento de conhecimentos, 
assim como um momento oportuno 
para divulgação dos resultados atuais 
obtidos através da cooperação, nesta 
iniciativa inovadora entre a UFF e a 
ANTT, para todo o público externo. 
 
 

Protótipo do MGIC 
 
O protótipo do projeto MGIC está em 
fase de definição, já havendo algumas 
iniciativas para o seu desenvolvimento. 
O Enterprise Architect Corporate será 
utilizado como ferramenta de apoio. 
 
 

Workshop para a ANTT 
 
O workshop para apresentação dos 
relatórios à ANTT está previsto para a 
2ª quinzena de dezembro de 2012. 
 
 

Confraternização 
 
No dia 13 de dezembro de 2012, será 
realizado, às 11 horas na “Casa Azul”, 
um Brunch para a confraternização 
entre os participantes do MGIC. 

Enterprise Architect Corporate 
 
 
As licenças do Enterprise Architect Corporate que 
estavam disponíveis foram instaladas conforme as 
quantidades solicitadas por cada Coordenação. 
 
Os procedimentos para instalação de licenças, 
assim como o controle do inventário dos usuários 
do EA são executados pelo Cledson Souza, a quem 
sempre devemos solicitar qualquer nova demanda 
de instalação e notificar eventuais cancelamentos 
ou remanejamentos de licenças. 
 
 

Ações de Melhoria Contínua 
 
A infraestrutura do Laboratório de Engenharia de 
Redes foi adequada para o Treinamento Avançado 
no Enterprise Architect, cujo objetivo é capacitar 
em recursos avançados do sistema, com base no 
piloto do projeto atualmente em desenvolvimento 
pelas equipes que já integraram seus respectivos 
modelos. Desta forma, poderemos avaliar novas 
questões específicas para o desenvolvimento dos 
modelos, sempre seguindo as orientações das boas 
práticas em análise de negócios. 
 
 

Capacitação no MGIC 
 
A Capacitação no MGIC para a ANTT aguarda nova 
priorização desta demanda no Plano de Trabalho. 
Já a capacitação das equipes do GTECCOM no 
Método MGIC será desenvolvida a partir de janeiro 
de 2013, pela Prof. Luiziana e pelo Prof. Anilton. 
 
 

Sistematização do Método MGIC 
 
A sistematização está em fase de análise, visando à 
implantação dos seus principais processos a partir 
de janeiro de 2013. Pretende-se a documentação 
seja totalmente inclusa no EA. 
 

Clipping O GTECCOM 
 
Sugestões, críticas e elogios?Enviem 
para: news@gteccom.uff.br 
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