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Ata de Reunião - AR
Realizada em
12/03/2014

VCGE – Debate sobre mudanças
Assunto
Convocada por
Facilitador
Registrador
Local
Hora Início
Hora Fim

VCGE
Roberto Lyra
Roberto Lyra
Roberto Lyra
MP, bloco C, sala 325
14:30
16:30

Participantes
Carlos Eduardo A Vieira
Cintia de Souza Cinquini
Érico Andrei
Fernanda Lobato
Roberto Shayer Lyra

e-mail
carlos.vieira@planejamento.gov.br
cintia.cinquini@planalto.gov.br
erico@plone.org.br
fernanda.lobato@planejamento.gov.br
Roberto.lyra@planejamento.gov.br

Área
SLTI/MP
PR
PloneGov.br
SLTI/MP
SLTI/MP

Resumo da Reunião
•
Manual do VCGE
◦ Está em elaboração e espera-se ter uma versão prévia antes da próxima reunião.
•
Iniciativa de conectar com outros vocabulários
◦ Foi discutida a possibilidade de conectar com outros vocabulários do governo.
◦ Devido à ausência dos representantes desses vocabulários, esse assunto será tratado em
visitas a estes órgãos.
•
Formatos eletrônicos
◦ Foi discutido que os formatos skos n3 e json devem ter suas versões revisadas e liberadas na
próxima semana.
•
Depara
◦ Um arquivo DEPARA está em andamento.
◦ Roberto falou das 4 situações possíveis no DEPARA:
▪ Termo antigo tem um termo novo
▪ Termo antigo não tem um termo novo mas herda um do termo geral
▪ Termo antigo foi dividido em mais de um termo novo
▪ Termo antigo foi extinto no novo vocabulário.
•
URI
◦ Érico falou de problemas com atualizações de versões. Ficou-se de estudar uma mudança no
formato das URI. Uma possibilidade é mudar a ordem entre termo e versão.
•
HISTOGRAMA DO PORTAL BRASIL
◦ Érico se prontificou a fazer um histograma do uso do VCGE no Portal Brasil e enviar para
todos.
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