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Seguindo o anexo 5 (modelo dos relatórios de acompanhamento trimestrais) do documento referente ao edital do projeto e o relatório de 
detalhamento de atividades (RP1), seguem listadas as atividades realizadas no projeto até então: 
 
Atividades  

Atividade Responsável/ Equipe Data de 
início 
prevista 

Data de 
fim 
prevista 

Data de 
início 
realizada 

Data de 
fim 
Realizada 

Tarefas 
realizadas 
no período 

Produtos 
Entregues 
no 
período 

Observações 

A.1.1- Refinamento 
da Pesquisa 

Regina/Bruno,Daniel, 
Fabio, Raoni, 
Reinaldo e Samuel 

01/11/05 28/02/06 01/11 - Foram 
iniciadas as 
tarefas de: 
Refinamento 
do Estado da 
Arte e 
Levantamento 
de Cenários. 

- Os assuntos do termo de referência 
foram divididos entre a equipe e 
seminários internos estão sendo 
preparados para melhor difusão do 
conhecimento, discussões e 
esclarecimento de dúvidas. 

A.2.1- 
Especificação de 
Requisitos e 
Condições de 
Validação 

Regina/Bruno,Daniel, 
Fabio, Raoni, 
Reinaldo e Samuel 

02/01/06 15/03/06 09/01/06 - Foi iniciada a 
tarefa de: 
Levantamento 
Inicial de 
Requisitos. 

 

Sítio do GT 
(31/01/06) 

O desenvolvimento do sítio do GT 
ajuda no levantamento dos 
primeiros casos de uso do sistema, 
bem como as telas iniciais. 

A.3.1- Análise das 
Soluções 
Existentes de GTs 

Regina/Daniel, 
Raoni, Reinaldo e 
Samuel 

02/01/06 30/04/06 09/01/06 - Contato inicial 
com equipe do 
LAVID e 
levantamento 
de 
documentação 
e soluções do 
GT de Vídeo 
Digital 

- Já foram realizadas conversas 
informais com membros do 
LAVID/UFPB para análise das 
soluções resultantes do GT de 
Vídeo Digital, mas sugerimos que 
seja marcada uma conversa formal 
intermediada pela RNP com o grupo 
do LAVID/UFPB para discussão 
sobre integração de soluções. 
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Observações gerais: 
Na tabela acima não estão descritas tarefas referentes às atividade de planejamento e coordenação do GT nesse primeiro trimestre (que também não foram 
incluídas no RP1), mas achamos importante citar: 

• 2 (duas) Reuniões Internas de Acompanhamento 
o Data: 25/10//2005 Assunto: Reunião inicial para análise do edital e discussão de primeiras atividades do GT; 
o Data: 16/12/2005 Assunto: Reunião de discussão de atividades com a apresentação do projeto para equipe e discussão das divisões de 

tarefas para o início do ano. 
• 2 (duas) Reuniões Internas de Integração com a equipe do LAVID/UFPB (atual GTTV e antigo GTVD): 

o Data: 31/10/2005 Assunto: Apresentação da proposta e contato inicial para integração; 
o Data: 26/01/2006 Assunto: Reunião para estudo sobre integração de pesquisa e produtos. 
Estas duas reuniões foram realizadas dentro do contexto de outras atividades que os grupos realizam entre si, não tendo sido previstas 
inicialmente. O objetivo foi uma integração mais forte possível no sentido de se discutir e prover uma solução integrada que traga reais benefícios 
para os usuários da RNP. 

• 1 (uma) Reunião com a RNP e demais GTs: 
o Data: 23/11/2005 e 24/11/2005 Assunto: Apresentação dos GTs e discussões administrativas sobre o projeto. 

• Elaboração e Entrega do Relatório de Detalhamento de Atividades (RP1) Data: 30/11/2005. 
• Elaboração e Entrega do 1.o Relatório de Acompanhamento Trimestral (RA1) Data: 31/01/2006. 
• Aquisição junto à RNP dos equipamentos e especificações MPEG que serão utilizadas pelo GTGV. 

 
A equipe do GTGV foi alterada desde o início de janeiro, com a entrada do Fábio Hideki Aragaki (estagiário) e Samuel Kopp (assistente 2). A bolsa do 
Reinaldo Matushima será transferida para o Samuel, entretanto, o Reinaldo permanecerá no projeto com 20 horas semanais e contrapartida do LARC. 


