Ata de Reunião - AR

Reunião do VCGE
Assunto
Facilitador
Registrador
Local
Data
Hora Inicio e Fim

VCGE
Roberto Lyra
Roberto Lyra
CGU
13/11/2014
10:00

11:00

Participantes
e-mail
Área
Marcelo L Perrucci
marcelo.perrucci@cgu.gov.br
CGU
Priscila Bermudes Moraes Coradi priscila.coradi@cgu.gov.br
CGU
Roberto Kodama
roberto.kodama@cgu.gov.br
CGU
Roberto Shayer Lyra
roberto.lyra@planejamento.gov.br MP/SLTI/DGE
Resumo da Reunião

Resumo da reunião do dia 13/11/2014
•
Roberto fez uma rápida apresentação do VCGE, incluindo história, desenvolvimento e iniciativas correntes.
Assuntos abordados incluem:
◦ site do VCGE com todas as informações (governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-ping-padroes-deinteroperabilidade/vcge).
◦ iniciativa de expansão do VCGE.
◦ Formulário para propor alterações no VCGE, disponível no site do VCGE
◦ nova estrutura de versões, anual e intermediária, em discussão.
•
Versões e PPA
◦ A proposta de uma versão intermediária e uma de maior duração foi bem vista.
◦ Considerou-se que o VCGE poderia coincidir com o PPA. Para isso deveria iniciar em janeiro de 2016 e
durar 4 anos. Talvez 4 anos seja um período um pouco longo, mas seria interessante do ponto de vista de
gestão.
◦ Roberto falou que não iria debater esse assunto na reunião, deixando esse debate para o fórum do VCGE, ao
qual todos seriam incluídos.
◦ Seria interessante coincidir com as datas de elaboração do PPA, para que todos usassem os mesmos termos
nas estatísticas.
•
E-SIC
◦ Roberto se comprometeu a ficar disponível durante o evento, no dia 20/11. Se houver uma oportunidade de
uma pequena apresentação (de 5 a 10 minutos) ele estará disponível, mas não há uma obrigatoriedade nessa
apresentação.
◦ Discutiu-se sobre a atualização do e-SIC, atualmente usando os 2 primeiros níveis do VCGE 1. Por depender
de um fluxo de priorização de demandas e do apoio técnico de outras áreas da CGU, Priscila e Marcelo
ficaram de conversar com outros envolvidos no projeto. Quando tiverem informações, repassam para
Roberto.
De acordo :
<Rubrica e/ou Nome dos participantes>

21/11/2014 17:18

AR-Ex Versão 1.1

<ata vcge 2014 11 13 CGU.odt>
Página: 1/2

Ata de Reunião - AR

21/11/2014 17:18

AR-Ex Versão 1.1

<ata vcge 2014 11 13 CGU.odt>
Página: 2/2

