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Resumo da Reunião
•
VCGE
◦ O VCGE foi o tema central do encontro.
◦ Esclareceu-se a situação do VCGE 1 e 2, por que o eSIC ainda está usando o VCGE 1 e
perspectivas de mudança.
◦ Falou-se da dificuldade de identificar a localização de termos. UM exemplo citado foi o de
financiamento que somente pode ser encontrado dentro de Meio ambiente.
◦ Falou-se do fórum recentemente aberto para tratar do eSIC, e que a recomendação no fórum,
depois de um longo silêncio, foi de que o setor deveria definir o que considerava a melhor
classificação e assumir essas definições.
◦ Roberto:
▪ Não serão feitas alterações ou melhorias no VCGE 1 (versão de março de 2011). Já o VCGE 2
está aberto a proposta, mas elas precisam ser formalizas. Uma das regras do VCGE 2 é que
toda alteração será registrada.
▪ Em particular, uma proposta para mudar ou incluir termos será analisada com muito rigor.
Já uma proposta sobre “termos incluídos” é de aprovação muito mais simples.
▪ Enquanto estiverem usando o VCGE 1 no eSIC, recomendo:
•
Ignorar termos do terceiro nível em diante. Existem muitas distorções a partir desse
ponto. Um exemplo é financiamento, que somente existe dentro de Meio ambiente.
•
Concordo com a proposta de vocês definirem onde ficam os termos.
•
Considerem o que diferencia vocês de outros órgãos. Muitos tem financiamento, para
PESCA apenas vocês,
▪ Gostaria de entrar no fórum do eSIC. Mesmo não atuando em um SIC, poderia ajudar já que
parte dos problemas são relacionados ao VCGE.
▪ As propostas de alterações ao VCGE 2 podem ser previamente discutidas. Posso até ajudar
a elaborar a proposta, mas obrigatoriamente haverá uma proposta formal, com descrição
da proposta, proponente e resposta oficial.
Decisões Firmadas Nesta Reunião
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Pendências das reuniões anteriores

Responsável

Prazo Final

Ações estabelecidas nesta reunião

Responsável

Prazo Final

De acordo :

28/07/2014 10:56

AR-Ex Versão 1.1

<ata vcge 2014 07 24 MPA.odt>
Página: 3/3

