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Resumo da Reunião
•
Resumo
◦ Foi apresentado um resumo histórico do VCGE.
◦ DEPARA
▪ O arquivo DEPARA da versão 1 para a 2 foi visto e discutido.
▪ Falou-se na possibilidade de incluir o caminho completo (termo com os termos superiores).
▪ Roberto falou que se houver necessidade de alguma alteração no arquivo isso pode ser feito, se

solicitado.
Tânia disse que o arquivo será analisado e haverá um retorno.
Versões
▪ Diogo levantou a questão da complexidade para os órgãos se adaptarem a versões que podem sewr
lançadas todos os meses, sem um calendário fixo. Discutiu-se a possibilidade de mudar a estrutura de
versões para uma versão principal e outras secundárias ou intermediárias.
▪ Haveria uma data fixa para essa versão principal, que seria lançada mesmo que não houvesse
diferenças para a anterior. Também haveria um arquivo DEPARA.
▪ Roberto prometeu fazer uma proposta e levar para o grupo do VCGE.
Mais um nível, mais um termo e orientações.
▪ Foi discutido se ampliar um nível do VCGE teria alguma ligação com a atual recomendação da
SECOM de usar 2 termos do VCGE e 3 termos próprios na classificação de documentos.
▪ Roberto esclareceu que o uso ideal do VCGE seria usar dois termos os mais detalhados possíveis,
hoje de segundo nível, e não um termo e seu termo superior.
▪ Foi discutido que isso deveria constar da orientação do VCGE. Também foi dito que as orientações
do VCGE e da SECOM deveriam se alinhar mais. Isso ficou para conversas futuras.
Uso do VCGE
▪ Roberto disse que não há recomendações formais de uso do VCGE, inclusive por que ele pode ser
usado em vários cenários distintos.
▪ É possível que no futuro sejam criadas recomendações, mas não há previsões neste momento.
▪

◦

◦

◦
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