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Resumo da Reunião

Resumo da reunião do dia 05/11/2014
•
Informes
◦ a equipe do VCGE informa as visitas feitas recentemente:
◦ Secretaria do Patrimônio da União – SPU
▪ A visita tinha entre outros motivos relatos de insatisfação com o VCGE.
▪ A SPU está num processo de modernização de sistemas, necessidade de maior organização interna.
▪ Existe uma expectativa de classificação dos patrimônios, possivelmente pelo VCGE, mas isso não está
ocorrendo agora, inclusive devido a necessidade de sistemas que suportem essa classificação.
▪ Foi detectada uma necessidade de definições internas, o que pode indicar a construção de um glossário
ou uma ontologia.
▪ Não há ações imediatas para a equipe do VCGE.
◦ MAPA
▪ Segue a negociação para ampliação do VCGE. Até o momento chegou-se a alguns consensos, como que
4 é pouco (quantidade atual no VCGE), 5 mil é muito (quantidade de termos gerais do Thesagro). Mas
não definiu-se qual é a linha divisória.
▪ Também está sendo estudado um modelo para conexão entre vocabulários.
▪ Estudos em andamento.
◦ SECOM /PR
▪ A SECOM propôs atualizar seu vocabulário, mas precisa um mecanismo mais fácil de atualização.
▪ Dessa conversa saiu a proposta de criar duas versões, uma anual e outra intermediária. Isso é debatido
mais a frente.
◦ CONCAR
▪ Estamos em estudos com a CONCAR para conectar as Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais
Temáticos de Defesa da Força Terrestre (ET- EDGV).
▪ Estudos em andamento.
◦ DEPLA
▪ A DEPLA está desenvolvendo uma lista de termos para uso em sua biblioteca
(http://bibspi.planejamento.gov.br/) . Isso é uma necessidade local, por isso estão desenvolvendo uma
solução local. No entanto existe uma visão de que essa lista de termos e o VCGE podem vir a ser muito
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•

•

semelhantes. Por isso, quando primeira versão estiver pronta, ela será comparar com VCGE. Se forem
muito semelhante, serão estudadas ações para convergência. Não definimos ainda o que seria essa
convergência.
▪ Estudos em andamento.
◦ DECIP
▪ Foi feito um contato inicial para marcar uma reunião.
▪ Luciano Pacheco compareceu a este reunião como representante do DECIP para conhecer o VCGE.
▪ Estudos em andamento.
◦ MPA
▪ Foi feita uma apresentação do VCGE e das necessidades do MPA.
◦ Reativação do grupo do VCGE no Google.
▪ Estamos tentando ampliar o debate virtual entre os participantes do VCGE. Isso é importante devido a
dificuldade de reunir presencialmente os participantes para um debate. Essa dificuldade envolve os
problemas de agenda e a localização de membros fora de Brasília.
▪ O uso do Google Groups está pendente de uma definição dentro do MP. Hoje o uso desse tipo de
ferramenta é vedado, mas não há alternativa.
▪ Uma solução é o novo portal que irá atender ao DGE e tem previsão para o final do ano.
▪ Estamos procurando uma solução até o novo portal estar plenamente funcional.
◦ Calendário reuniões para 2015
▪ A regra do VCGE em 2014 era de marcar as reuniões na 1a quarta feira do mês. Neste ano passamos as
reuniões para bimensais. Será feito um ajuste, mudando a reunião de janeiro para fevereiro, assim
evitando marcar uma reunião para a primeira semana do ano.
▪ Datas marcadas: 04/02, 01/04, 03/06, 05/08, 07/10, 2/12
▪ Obs: antes que alguém se manifeste, sabemos que há uma reunião para 1o de abril. A data está
confirmada.
Novo modelo de versões
◦ O trecho abaixo reflete tanto o documento distribuído antes da reunião quanto
◦ Conceitos básicos
▪ haveria duas versões: anual e intermediária
•
Anual: data fixa de lançamento, lançada independente de alterações, adoção fortemente
recomendada, arquivo DEPARA de versão anual anterior.
•
intermediária: sem data fixa de lançamento, lançada se houver alterações, adoção recomendada (mas
não fortemente), sem arquivo DEPARA de versão anterior.
◦ Ainda há questões em aberto
▪ detalhar mais as características de cada tipo
▪ Qual seria a data de lançamento ideal para atualização de sistemas?
•
Uma proposta seria que os sistemas começassem o ano com o vocabulário novo, para isso ele
deveria estar disponível (2) meses antes do final do ano.
▪ O debate seguirá pelo grupo e essa proposta deve ser implementada para o ano que vem.
Debate livre sobre vocabulário
◦ A seguir algumas questões debatidas durante a reunião.
◦ Seda X sericicultura
▪ Sericicultura é a criação do bicho da seda, incluindo todo o processo produtivo. Somos o terceiro maior
produtor de seda do mundo, fazendo parte de acordos internacionais e exportando não apenas o produto
final, mas material biológico (larvas).
▪ Pergunta: isso significa que sericicultura é “relevante” para entrar no VCGE?
▪ Devemos incluir sericicultura ou seda? O cidadão comum não conhece sericicultura, mas conhece seda.
▪ Quem consulta o Thesagro certamente conhece sericicultura, mas e quem consulta o VCGE?
◦ Relevância
▪ o que determina a relevância de um termo para ser incluído no VCGE?
▪ Relevância dentro do país ? Exemplos: ocupa dezenas de milhares de pessoas, envolve grandes valores
do orçamento, etc.
▪ Relevância no mundo? Exemplo: somos o terceiro maior produtor.
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Considerar atos normativos
▪ O MAPA considera atos normativos na construção de seu vocabulário. Essa ação permite uma boa
conexão entre as pesquisas e as bases de atos normativos.
▪ Um cidadão comum não consulta, e as vezes nem entende, atos normativos.
Atuação nos debates
◦ Para que os debates virtuais funcionem, é necessário o esforço de todos. Os presentes foram convidados a
participares de forma ativa nos debates e localizar colegas que possam se interessar.
◦

•

De acordo :
<Rubrica e/ou Nome dos participantes>
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