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Resumo da Reunião

Reunião do VCGE Fevereiro 2015
Este documento contém informes que seriam dados na reunião do VCGE do dia 04/02/2015, e que não ocorreu por falta de
quorum.
Os tópicos aqui discutidos serão debatidos no fórum. Peço que quem quiser postar comentários sobre esses informes, faça
comentários (post) separados por tema, para maior facilidade na leitura.
•

•

Debate virual
◦ Cada vez mais fica claro que o debate do VCGE precisa ser virtual, e não presencial. Duas pessoas
solicitaram que a reunião fosse por videoconferência.
◦ Hoje não temos esse recurso, mas estamos analisando possibilidades. Uma delas é a transmissão via WEB.
Permitiria que participantes externos assistissem a reunião e enviassem comentários por telefone ou e-mail.
◦ Até a próxima reunião, esperamos ter avançado nessa questão.
◦ Nesse meio tempo espero que todos possam participar do fórum criado para o VCGE, o
vcge_govbr@googlegroups.com.
Proposta Versões
◦ O grande debate desse início de ano é a alteração do formato de versões, conforme já havia circulado no
fórum.
◦ A estrutura de versão do VCGE hoje prevê que será lançada uma versão sempre que houver alterações, e que
poderá haver no máximo uma versão por mês.
◦ Até o momento nenhuma alteração foi proposta, e as versões lançadas apenas corrigiram erros de escrita.
◦ A equipe da SECOM argumentou que pode ser difícil acompanhar essa evolução, por que podem surgir
várias versões num ano, e não há datas fixas.
◦ Concordamos com essa visão e estamos propondo uma revisão do modelo de versões. Passaria a haver dois
tipos de versões: anual e intermediária.
Anual
Intermediária
Periodicidade

Uma por ano, independente de haver Quando houvesse uma alteração.
alteração, em uma data fixa.

Recomendação É fortemente recomendado que seja
adotada.

Deve ser adotada de acordo com a
conveniência e necessidade do órgão.

DEPARA

É lançada com um arquivo DEPARA Não tem arquivo DEPARA.
registrando as diferenças para a
versão anual anterior.

Nomenclatura

VCGE ANO
Exemplo: VCGE 2015.
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VCGE Mês Ano
Exemplo: VCGE Maio de 2014.
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A única novidade foi uma proposta de colocar a versão de anual para bianual. Dessa forma aproximava mais
do PPA, sem chegar a ser uma versão de quatro anos.
◦ Esse debate será retomado no fórum.
Proposta Reformulação em 2015
◦ Durante 2014 falamos em ampliar o VCGE para um terceiro nível, e talvez ampliar o segundo. Esse é um
pedido de muitos órgãos, no entanto falta pessoal para isso.
◦ Este projeto ganha dois apoios este ano. Um é uma pesquisa que está sendo feita com os dados do eSIC
(tópico seguinte) que pode indicar termos muito solicitados e ainda não incluídos. Outro é a possibilidade de
consultar os SIC e discutir com eles o uso do VCGE. São pessoas de todas as áreas e órgãos, que estão
usando o VCGE diariamente.
◦ Para que essa expansão tenha sucesso, junto com a previsão de alinhamento com o PPA, ela deve estar pronta
muito antes do final do ano, para que o eSIC, e outros sistemas, possam se adaptar.
Informações da CGU
◦ Em reunião com a CGU, decidiu-se fazer uma pesquisa o uso dos termos do VCGE 1 e o impacto da
migração para o VCGE 2.
◦ Para isso será usada a base publica do eSIC
(http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Relatorios/Anual/DownloadDados.aspx) que contém
informações das solicitações feitas e que termos foram usados. Essa base será comparada com o arquivo
DEPARA VCGE 1->2. Nela estão indicados a situação dos termos do VCGE 1, que podem ser: o termo tem
um correspondente, o termo foi herdado (incluído) por outro termo ou o termo foi excluído sem destinação.
◦ Estamos analisando a possibilidade de incluir nesse estudo outras bases de dados que usaram o VCGE 1.
◦ Esses estudos devem ser usados também na identificação de termos a serem incluídos.
Próxima reunião 1 de abril.
◦ Seguindo a regra da 1a quarta feira do mês, a cada dois meses, nossa próxima reunião será dia 1o de abril de
2015.
◦

•

•

•

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