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Resumo da Reunião
•
Resumo
◦ O resumo apresentado não segue a sequência da conversa.
◦ Revendo conversas anteriores, o que esperavámos dessa reunião seria:
▪ Discutir a conexão entre VCGE e Thesagro
▪ Discutir o que deve entrar no VCGE.
◦ Conceitos
▪ Alguns conceitos foram usados na conversa.
▪ O Thesagro usa BT (broader term – termo mais amplo). O VCGE define a relação de pai e filho, com

significado semelhante.
O Thesagro usa remissivos para termos que não estão diretamente no Thesagro. São termos que, caso
sejam citados, remetem para outros termos. Geralmente são termos remissivos aqueles que não foram
considerados relevantes para serem incluídos no Thesagro. O VCGE usa o conceito de termos
incluídos. Um termo incluido indica um termo que, caso seja citado, remete a outro termo.
VCGE e Thesagro - Dois extremos
▪ O VCGE é muito pequeno (na Agricultura) e precisa aumentar.
▪ Incluir os 9 mil termos do Thesagro não é interessante para ninguém (MAPA ou MP).
▪ Nenhum desses extremos é desejado. O desafio é encontrar a linha divisória. Para encontrarmos
essa linha divisória é necessário encontrar os conceitos (regras) que dirão o que deve entrar no
VCGE e quais não devem.
BT no Thesagro
▪ O Thesagro possui cerca de 5 mil BT.
▪ Todo BT do Thesagro deve estar representado no VCGE. Isso pode ocorrer de forma direta ou
indireta. Direta: o termo BT do Thesagro está no VCGE. Indireta: o termo BT do Thesagro é
um termo incluído de um termo do VCGE.
▪ Não pode haver um BT do Thesagro sem correspondência no VCGE.
Aproveitamento da Agricultura do VCGE 1.
▪ Todos concordam que a proposta original da Agricultura do VCGE 1 tem pontos positivos, e pode
servir de base para a ampliação do VCGE atual.
▪

◦

◦

◦
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Essa proposta, no entanto, se revelou insuficiente para ser usada na base de conhecimento do MAPA.
Inclusão no Thesagro
▪ Considerações sobre inclusão de termos no Thesagro.
▪ Para um termo ser incluído ele precisa de uma proposta, que é analisada pelo grupo de estudo que
avalia
•
a oportunidade de incluí-la,
•
onde na estrutura do vocabulário,
•
se será um termo ou um item remissivo, considerando para isso, a frequência de uso,
complexidade, especificidade e outros fatores.
•
Termos podem ser relevantes, independente dos fatores citados acima.
VCGE
▪ Numa futura versão do VCGE deve-se estudar a inclusão da expressão REMISSIVO na explicação
dos termos incluídos.
▪ O VCGE almeja ser uma ferramenta de gestão, permitindo, por exemplo, quantificar demandas e
solicitações por áreas.
▪ Ao contrário do Thesagro, ele pretende ser um instrumento para usuários menos especializados.
Usuários inclui aqueles que classificam informações e aqueles que fazem as pesquisas.
Próximas ações
•
Informações faltantes
◦ Ficou claro que deveríamos ter a mão alguns materiais, como a proposta da Agricultura no
VCGE1 e dados sobre os BT do Thesagro como insumos para o debate. Esses materiais
existem mas não foram trazidos para essa reunião.
•
Próximo debate
◦ A junção dos conceitos debatidos nessa reunião, em particular os itens destacados em
negrito, mais a proposta da Agricultura no VCGE1 e dados sobre os BT do Thesagro, devem
ser a base para a definição do relacionamento entre VCGE e Thesagro e para definir o que
deve entrar no VCGE.
◦ Os itens destacado são:
▪ VCGE e Thesagro - Dois extremos
▪ BT no Thesagro
▪

◦

◦

◦

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