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Resumo da Reunião
•
Resumo
◦ Rejane
▪ Estamos construindo uma ferramenta, que não é um vocabulário, visto que não atende as definições

de um vocabulário controlado, como estrutura. Temos regras básicas e um conjunto de termos inicial.
Estamos conversando com as áreas especializadas, para obter delas definições de que termos elas
precisam.
▪ Esperamos ter uma versão básica até o fim do ano.
▪ O nome dessa ferramenta é Lista de Assuntos Autorizados da SISP. Este nome pode mudar.
▪ A lista está visível em bibspi.planejamento.gov.br.
Roberto
▪ Não devemos nos ater tanto a definições, que podem variar bastante. Há uma variedade de definições
sobre o que é um vocabulário ou um tesauro. O que vocês já tem é um excelente começo: um
conjunto de regras norteadoras e um primeiro set de termos.
Conexão
▪ Roberto solicitou que se considerem uma conexão entre essa lista e o VCGE. Seria um ponteiro onde
cada termo aponta para um termo do VCGE.
▪ Isso teria que ser estudado dentro da ferramenta, o Dspace.
▪ O DGE tenta não se envolver com o uso e escolha de ferramentas.
▪ Esse assunto ficou para futuros estudos.
VCGE e a Lista de Assuntos Autorizados.
▪ Ambas as ferramentas possuem características semelhantes. Tratam de todos os assuntos de
governo sem se aprofundam. Todos acreditam que pode haver uma grande semelhança entre o
VCGE e a primeira versão da Lista de Assuntos Autorizados.
▪ Entre dezembro e janeiro, deverá estar pronta a primeira versão da lista. Nessa ocasião este
grupo se reunirá novamente para ver o grau de semelhança entre os termos. Duas situações são
esperadas. Ou os termos são realmente semelhantes ou não.
▪

◦

◦

◦
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Caso os termos sejam muito semelhantes, deverá se buscar uma solução de convergência entre
as duas iniciativas. Não especulamos hoje sobre qual seria esse modelo de convergência.
▪ Caso haja uma diferença clara, seja no conjunto de termos, nas regras que os regem ou os
objetivos, buscados, deverá se buscar uma solução de colaboração. Este deverá ser semelhante a
colaboração que o VCGE já está estudando com alguns ministérios.
Uma nova reunião será marcada entre o dezembro /2014 e janeiro/2015.
▪

•
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