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Resumo da Reunião
•
Resumo
◦ Inicialmente houve uma revisão do VCGE, incluindo história e situação. As informações discutidas estão

◦
◦
◦
◦

todas nos documentos do VCGE no Governo Eletrônico (em www.governoeletronico.gov.br/acoes-eprojetos/e-ping-padroes-de-interoperabilidade/vcge).
Neusa falou sobre a dificuldade de lidar com os vocabulários, a inclusão de termos e a variedade
regionais.
Roberto falou sobre as duas frentes de inclusão no vocabulário, seja pela inclusão normal, via formulário,
seja pela iniciativa de ampliação procurando grupos especializados.
As conversas se estenderam pelo tema do vocabulário.
Questões em aberto
▪ É necessário conectar o VCGE ao Thesagro, mas como fazer isso?
•
A dupla indexação sempre foi um problema a ser resolvido, mas a base de sua solução está em
achar/definir a conexão desses vocabulários.
▪ O que deve entrar no VCGE?
•
Sabemos com certeza o que não entra: o muito específico e pouco conhecido pelo cidadão.
Sericicultura não deve entrar, mas o que fazer com bovinocultura?
▪ Não há uma regra clara.
•
Por exemplo, a regra “não entram produtos” não pode ser usada. Alguns produtos são relevantes,
outros não. Precisamos ver de formas diferentes cada item. Precisamos definir regras, ou ao
menos diretrizes.
▪ O que é relevância?
•
A relevância de cada termo deve ser considerada. Mas precisamos definir nesse contexto o que é
ser relevante.
▪ Qual o papel do VCGE e a quem ele serve.
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•
•

•

Embora esse tema já esteja presente no documento do VCGE, ele ainda é relevante a esse debate.
Este texto está no documento do VCGE:
◦ “O VCGE é um vocabulário controlado para indexar informações (documentos, bases de
dados, sites, etc) no governo federal. Ele foi projetado com dois objetivos básicos:
▪ •interface de comunicação com o cidadão
▪ •ferramenta de gestão
◦ Como interface de comunicação com o cidadão ele deve indexar as informações de governo
de uma forma simples e entendível. Como ferramenta de gestão ele deve ajudar aos gestores
a gerenciarem suas informações.
A expectativa é que o VCGE seja usado para classificar qualquer conteúdo de informação
(documentos, bases de dados, mídia eletrônica, documentos em papel, etc) que não seja
classificado outra forma mais específica de indexação. O VCGE é feito para ser consultado pelo
público geral e seu processo de indexação deve ser feito por pessoas que não são profissionais
especializados (biblioteconomistas, arquivologistas, etc).”

•
•

Nova reunião: 22/10, as 9:30 no MAPA.

Decisões Firmadas Nesta Reunião
•
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