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Resumo da Reunião

Reunião do VCGE Abril 2015
•

•

Informe
◦
Apresentação para os SIC.
▪
Segunda feira, dia 30/3/2015 ocorreu uma apresentação para as equipes dos Sistemas de Informações ao
Cidadão (SIC) no auditório do Bloco K.
▪
Estiverem presentes cerca de 75 pessoas de vários órgãos, alguns de fora de Brasília.
▪
Foi feita uma apresentação, que breve irá para o sítio do VCGE, onde falou-se de:
•
história do VCGE, incluindo a mudança para a versão 2.
•
situação atual do vocabulário
•
futuro, incluindo mudança na proposta de versões, negociações com sistemas para adoção da versão
2 e propostas de ampliação.
Temas discutidos na reunião.
◦
Com a presença de representantes do SIC do MAPA, foi reexibida a apresentação do evento do eSIC.
◦
Kelly
▪
O eSIC restringe o uso de termos do VCGE a um subconjunto que seria específico do próprio ministério,
dessa forma o MAPA não pode usar termos do Comércio Exterior. Embora o assunto predominante seja
agricultura, seria útil usar termos de outros segmentos. Também falta de alguns termos, necessários a
classificação.
▪
Conversamos com a equipe do eSIC sobre mudar o VCGE, mas eles disseram que isso somete poderia
ser feito pelo Planejamento.
◦
Roberto
▪
Temos a previsão de ampliação, falou da previsão de ampliação, onde essas propostas seriam estudadas.
▪
Temos um calendário para a versão que vai entrar em vigor dia 1 de janeiro de 2016.
▪
Foi feito um estudo sobre impacto de migração da versão 1 para a versão 2. Entre outras contatações,
notou-se que cada sistema usa o VCGE de um modo diferente, nem sempre de forma eficiente. Uma
proposta que queremos mudar é a forma de uso do VCGE no eSIC. Entendemos que isso ocorreu devido
a falta de uma orientação sobre uso, que deve partir do VCGE. Por isso estamos elaborando uma
proposta de Recomendação de Uso do VCGE em Sistemas. Essa proposta será debatida em breve no
grupo do VCGE.
◦
Kelly
▪
Usamos o eSIC, mas também temos um sistema local. As solicitações são copiadas manualmente de um
sistema para o outro.
◦
Roberto
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•

Conversando sobre propostas de alterações, é bom esclarecer que o MAPA não está restrito a propor termos
em sua área, pode propor termos em qualquer parte do VCGE. Pode também propor que um termo existente
seja incluído em mais de um segmento. Proposições que serão analisadas e podem ou não ser aprovadas.
A partir dessa semana, começaremos a propor temas para debates no grupo do VCGE. Por ordem, os temas
previstos são:
▪
novo modelo de versões (principal e secundária)
▪
▪
▪

ampliação do VCGE
Documento de recomendações de uso do VCGE para gestores de sistemas
Documento de recomendações de uso do VCGE usuários

Próxima reunião 3 de junho.
◦
Seguindo a regra da 1a quarta feira do mês, a cada dois meses, nossa próxima reunião será dia 3 de junho de
2015.
-------------------------------------------------------- === --------------------------------------------------------
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