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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

A SEAERJ EM DEFESA DA ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICAS 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 231          

Dia  09 novembro de 2018 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE SISTEMAS COMPLEXOS 

Na última terça-feira (06/11) o professor da IBMEC Clayton Jones ministrou pales-

tra na SEAERJ sobre gerenciamento de projetos de sistemas complexos. Ele e o co-

ordenador do curso de engenharia da instituição foram recebidos pelo presidente da 

entidade Haroldo Mattos de Lemos, que deu início ao evento.  

Ao iniciar sua apresentação, Clayton contextualizou o cenário atual com o desen-

volvimento de tecnologias desde 8000 AC. A acumulação de tecnologias de impacto 

e o conjunto de revoluções pelas quais o mundo tem passado aumentam o conjunto 

de sistemas. Ao demonstrar dados de uma pesquisa, o palestrante atestou os núme-

ros crescentes. A partir do ano 1000 DC há um crescimento elevado em novas tecno-

logias. Já em 2000 esse crescimento se torna vertical. É importante notar que até o 

nascimento de Cristo a dispersão é evidente. Ao apresentar gráficos, o professor 

conclui que as sociedades foram formadas ao longo dos anos pelas revoluções tec-

nológicas intituladas como civilizatórias. À medida que o tempo passa o intervalo ob-

servado entre as transformações da sociedade são menores.  

Antigamente quando se tratava de um projeto de engenharia as únicas preocupa-

ções eram as disciplinas afetas a construção civil. No entanto o que se vê hoje é uma 

multidisciplinaridade de efeitos. Muito necessário para que o resultado final entre-

gue ao cliente seja completo. É cada vez mais comum que engenheiros ao estarem 

realizando um projeto considerem o elemento social. Estudar o contexto além dos 

atores sociais dos sistemas se torna imprescindível diante da realização de projetos. 

Junto às novas demandas de sistemas sócio técnicos surgem grandes interrogações. 
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Não estão consolidadas as questões técnicas que envolvem o sistema e as questões 

de gerenciamento de projetos. 

A partir disso, temos os três parâmetros que permitem sintetizar o que são os sis-

temas complexos: Forte integração entre os componentes, Relações não lineares e 

coeficiente de integração elevado. A integração é essencial para um bom projeto. 

Essa é a linha mestra para produzir um bom projeto é a rede sócio técnica. Coeficien-

te de integração é elevado quando por exemplo uma perturbação pequena em uma 

dessas partes pode levar ao desequilíbrio. Como medir isso? Uma régua/medidor es-

pecífico se essas três variáveis estão presentes no sistema. Existem projetos menos 

complexos e outros mais complexos. Há uma tendência de que o sistema moderno 

tenha elevado a complexidade. Não é o caso dos grandes sistemas, como o do celu-

lar moderno. 

Ao finalizar, Clayton esclareceu duvidas e debateu sobre o assunto com os presen-

tes. Em seguida recebeu o certificado de participação.  
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RECADASTRAMENTO 

 

Dia 12/11 começara  o recadastramento dos funciona rios do 

Estado e das pensionistas. 

 

Sera  direto no Bradesco, mesmo os que tem portabilidade. 

Este ano so  sera o os que nasceram em novembro e dezembro. 

Tera o que levar: identidade, CPF e comprovante de reside ncia. 

WWW.SERVIDOR.RJ.GOV.BR 
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ESPAÇO  

RESERVADO PA-

RA  

PUBLICIDADE 

LIGUE: 

(21) 2205-2795 
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ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais             

informações em “ART e Acervo Técnico". 

Colega, indique novos sócios. 

  somos  mais  FORTES! 
Ao preencher a ART  do CREA RJ 

13 de dezembro 
Das 19:00h às 23:00h 

PREZADO  COLEGA 
 

Como já é do seu conhecimento, 

a nossa SEAERJ está passando por 
momento financeiro muito difícil 
com a crise que se instalou, nos 

últimos anos, em nosso País. 

Uma das maneiras de você ajudar 
a SEAERJ, é almoçar com mais fre-

quência em  nosso restaurante. 

A comida é do tipo caseiro e mui-
to  saborosa, como você já sabe. 

Venha, ajude-nos a reerguer a 
SEAERJ. 

Traga seus colegas de trabalho. 

A SEAERJ AGRADECE 

http://www.crea-rj.org.br/

