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Resumo da Reunião
•
Resumo:
◦ Reuniões bimensais gerais X grupos temáticos
▪ A partir de agora haverão dois tipos de atividades dentro do VCGE
▪ Reuniões bimensais gerais – abertas e divulgadas no site, incluirão informes, resultados de outras

▪
◦

URI
▪
▪

◦

atividades, debates abertos. Também serão o local para ratificações dos trabalhos dos grupos
temáticos.
Grupos temáticos – grupos reunidos por tema, que farão suas discussões da forma que julgarem
apropriado, incluindo reuniões presenciais, fóruns, e-mail, etc.
Temos uma solicitação da SECOM da Presidência para rever o formato proposta das URI do VCGE.
Roberto informa estão previstas palestras ou mini curso sobre URI, onde o tema será mais discutido.

Problemas atuais do VCGE
▪

▪

▪

1 – necessidades específicas
•
É quando uma pessoa, ou órgão, sente a necessidade de uma mudança. Já tivemos algumas
solicitações para conversar sobre onde determinadas ações e órgãos se encontram no VCGE. Em
todas as visitas foi colocado que quem quiser propor formalmente uma mudança pode fazê-lo.
Até o momento ninguém o fez.
2 – ampliação geral por que o VCGE está resumido demais
•
Trata-se de fazer uma ampla revisão do VCGE ampliando todos os segmentos. A equipe original
que fez a revisão do VCGE usou sua competência mas não se sentiu capaz de avançar dentro
temas específicos. Para avançarmos teremos que encontrar especialistas.
•
Em visita ao MAPA este expressou que o VCGE, mesmo para um vocabulário resumido, é muito
restrito em seu tema: agricultura.
•
Para resolver isso será feita uma proposta de expansão do VCGE, detalhada mais a frente.
3 – problemas não resolvido na revisão: P&D
•
Durante a revisão um problema foi insistentemente discutido, sem uma conclusão satisfatória:
Pesquisa e Desenvolvimento.
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•

•

•

•

◦

Arquivo Depara
▪
▪

◦

▪
▪

Foi proposta por Cíntia, e considerada interessante, a realização da próxima reunião (2/7) por
videoconferência.
Outra proposta foi fazê-la fora do MP, o que também foi considerado positivo, desde que confirmado
com antecedência.
Ambas as propostas terão suas viabilidades estudas.

Copa
▪

◦

A SECOM Presidência está uma posição especial pois é gestora do Portal Planalto e Brasil, e
recebedora de muitas demandas da sociedade. Isso a qualifica como uma colaboradora especial dessa
ampliação do VCGE.

Teleconferência para próxima bimensal externa
▪

◦

Cíntia citou a comunidade SICOM, formada pelas SECOM dos órgãos, como uma possibilidade de
apoio na revisão dos vocabulários, o que teve a concordância de todos.

SECOM / Presidência
▪

◦

Foi feito e publicado no site do VCGE um arquivo DEPARA do VCGE 1 para o VCGE 2. Há um
arquivo explicativo sobre como o processo foi feito e problemas encontrados.
Alguns termos do VCGE 1 ficaram órfãos. São termos que foram considerados indevidos no
vocabulário, como Família, Adoção, Formas de união, Casamento, Concubinato, Parceria, União
estável, Pensão alimentícia, Planejamento familiar, Poder familiar, Reconhecimento de filho,
Separação e divórcio, Sucessão e Pessoa, entre muitos outros. Muitos foram excluídos por serem
amplos demais, como PESSOA, ou específicos demais, como Formas de União. O detalhamento
dessas exclusões estão do documento completo do VCGE onde o processo de revisão é descrito.

Comunidade SICOM
▪

◦

No VCGE 1, e na Portaria 42, havia itens como Ciência e Tecnologia destacados. Na Portaria 42
ele estava no 1 nível. No VCGE 1 “Ciência, Informação e Comunicação”, com destaques internos
para Ciência Espacial e Ciência e Tecnologia em Saúde.
O COFOG adotava uma postura distinta. Primeiro usava R&D (Research and Development, em
português Pesquisa e Desenvolvimento). Em segundo lugar coloca um item de P&D debaixo de
cada item de primeiro nível. Dessa forma, para Assuntos Econômicos, Proteção Ambiental e
Saúde, existem P&D em Assuntos Econômicos, P&D em Proteção Ambiental e P&D em Saúde.
Consideramos essa abordagem positiva, visto que não achamos relevante falar em Ciência e
Tecnologia, ou Pesquisa e Desenvolvimento, de forma abstrata. É relevante distinguir se estamos
investindo em P&D de viagens espaciais ou P&D agrícola.
No entanto, faltou ao grupo uma convicção de que esse era o caminho certo. Esse foi o tema mais
debatido, sem uma conclusão clara. Como o princípio da revisão era somente colocar quando
tivéssemos certeza, para não retirar depois, não colocamos o P&D em todos os lugares.
Deixamos esse tema para uma segunda fase onde esperávamos ter o apoio de especialistas.
Hoje enxergamos 2 opções:
◦ Incluir P&D em sob vários termos de 1 nível, talvez de todos.
◦ Incluir dentro de P&D, que está no 1 nível, vários “tipos” de P&D.
◦ Estamos abertos a uma terceira opção que veja a ser proposta.

A próxima reunião NÃO coincide com nenhum jogo da Copa, seja em Brasília ou em qualquer outra
cidade. A data (2/7) está mantida.

Proposta de ampliação geral do VCGE
▪

Premissas:
•
O núcleo central do VCGE não possui conhecimentos necessários para propor acréscimos em
áreas especializadas. Por isso convidará grupos que tenham duas especializações no uso de
vocabulários e em um tema específico. Esses grupos serão convidados a fazerem propostas de
acréscimos ou modificações no VCGE.
•
As propostas, uma vez formalizadas, serão analisadas e aprovadas pelo GT do VCGE. Não
haverá aprovação automática.
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O GT do VCGE fará um documento especificando o que espera dessa ampliação, incluindo
regras e recomendações.
Divisões internas
•
Um problema relatado em vários órgãos e a existência de vários processos de classificação dentro
do mesmo órgão, usando critérios, processos e vocabulários distintos.
•
Esperamos que as propostas feitas sejam uteis a todas as unidades e que possam iniciar um
ambiente de diálogo interno sobre classificação da informação de uma forma mais integrada,
reduzindo o isolamento interno.
•
Enter as áreas que gostaríamos de envolver temos: SECOM, Bibliotecas, SIC, pagamentos,
orçamentos, protocolo, arquivo e patrimônio. Essa lista não é fechada.
•
A tarefa de fazer a ligação entre esses setores é do GT do VCGE, inicialmente.
Vocabulário de referência
•
Uma proposta é que o VCGE se torne uma recomendação de vocabulário de referência.
•
Dois exemplos de vocabulário de referência:
◦ Municípios: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
◦ Rios: ANA (Agência Nacional de Águas).
•
O VCGE seria um vocabulário de referência de termos de governo em geral para entidades não
especializadas em um tema. Isso significa que quando uma entidade desejar usar termos que não
são sua especialidade, ele poderia consultar o VCGE. Isso aconteceria quando, por exemplo: o
Ministério dos Transportes precisasse incluir termos sobre energia. Ou quando a ANEEL
precisasse incluir termos sobre transporte.
•
Ele também serviria para setores dentro do órgãos que fazem classificação mas não estão
aptos/interessados a usarem um vocabulário especializado. Por exemplo: a área de patrimônio do
Ministério dos Transportes precisa de um vocabulário, mas não deseja usar o vocabulário de sua
biblioteca, por que esse é complexo e detalhado demais.
Documento convite
•
Será elaborado um documento que servirá de convite para que grupos especializados façam
propostas de ampliação do VCGE. Este documento detalhará o processo de elaboração e
aprovação das propostas e conterá recomendações. Algumas foram listadas durante a reunião:
◦ foco em ampliação, mas não há impedimentos para propostas de revisão
◦ os termos não devem refletir estruturas, nomes de programas, termos técnicos
◦ linguagem acessível para o cidadão
◦ ser um conjunto de termos que outros órgãos podem/deveriam usar
◦ ser um conjunto de termos que áreas "leigas" podem/deveriam usar
◦ evitar atividades meio
◦ recomendações de tamanho: mais 1 nível e máximo de 7 elementos. Isso são recomendações,
não regras rígidas.
•
Esse documento será elaborado por Roberto e circulará na lista do VCGE para revisão antes de
ser enviado.
Problema de P&D
•
O problema de P&D também deve ser apresentado no documento convite para que os grupos
façam propostas.
•

▪

▪

▪

▪

Decisões Firmadas Nesta Reunião
•
De acordo :
<Rubrica e/ou Nome dos participantes>
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