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Resumo da Reunião
•
Resumo
◦ Foram discutidos vários aspectos do Thesagro e do VCGE.
◦ Serão retomadas as discussões em 3 frentes.
▪ Construção de buscadores dentro dos sites e para governo.
▪ 3 nível do VCGE
▪ Como indexar temas alheios.

-----------------Resumo da reunião
•

•

•

Thesagro
◦ O objetivo do Thesagro é a localização de documentos.
◦ Uma característica do Thesagro, e de todos os vocabulários dos ministérios, é a especificidade.
◦ Por herança das várias funções já administradas pelo MAPA, o escopo do Thesagro é grande, indo de
energia a educação.
VCGE
◦ O objetivo do VCGE também é localizar documentos, mas serve também para indexar outros elementos.
Exemplo: o setor de convênios do MP está estudando o uso do VCGE para classificar convênio.
◦ Uma característica do VCGE é afastar-se da especificidade.
◦ Em um momento da revisão do VCGE, sentiu-se esgotar a competências das pessoas presentes para
avançar nos temas. Não estavam disponíveis os conhecimentos especializados necessários.
Governo
◦ Maioria dos ministérios não tem vocabulário e preservação de acervo.
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Falta um buscador mais efetivo dentro do site do MAPA para aproveitar o patrimônio existente, de mais
de 280 mil documentos.
◦ Pesquisas transversais. Uma necessidade de governo é criar a possibilidade de pesquisas transversais:
pesquisar em um lugar e recebe indicações de todos os ministérios.
Foram feitas as seguintes perguntas a equipe do MAPA:
◦ Perguntas
▪ O VCGE, mesmo como vocabulário de alto nível, atende ao MAPA?
•
Não, o VCGE não atende, mesmo com seu foco em ser um vocabulário pequeno.
▪ É possível estimar a dimensão do aumento necessário em termos?
•
Talvez 100 termos sejam suficientes, mas é impossível precisar esse termo sem um estudo.
▪ Do ponto de vista de especialistas em vocabulários, é correto expandir muito um vocabulário numa
áreas e não em outras? (visto que muitos ministérios não possuem nem vocabulários nem pessoal
especializado)
•
Devemos ter em mente que o vocabulário é uma obra em eterna construção. Se for considerado
acabado e concluído, provavelmente deixará de ser eficiente. Sob este ponto de vista, o
desequilibro entre
▪ Os vocabulários especialistas estão prontos para indexar temas que não estão em seu escopo? Como o
MAPA e a ANEEL classificariam “poda de árvores”?
•
Dentro do MAPA isso é fácil, mas como isso ocorre dentro da ANEEL? Digamos que o “Estudo
de perda de energia nas linhas de transmissão” tenha detectado a poda de árvores como um
problema concreto, como a ANEEL classifica isso? Cada vez mais temos temas transversais, ou
temas próprios dos ministérios (poda no MAPA) mas que perpassam outros setores. Os
vocabulários especializados estão prontos para isso? Não temos essa resposta.
Três frentes de debates
▪ Os temas a seguir devem ser debatidos nas próximas reuniões do VCGE.
◦ Construção de buscadores dentro dos sites e para governo.
▪ A equipe do MAPA sente falta de um buscador mais eficiente dentro do próprio site. Roberto sente
falta de um buscador de governo.
◦ 3 nível do VCGE
▪ O VCGE não atende ao MAPA, mesmo como vocabulário de alto nível. Então vamos começar a
discussão sobre uma ampliação, provavelmente um terceiro nível, mas pode incluir mudanças nos
dois primeiros. Deve também tratar a questão de que não deveremos encontrar especialistas em todas
as áreas que precisamos, e como vamos recomendar o uso desse vocabulário desigual.
◦ Como indexar temas alheios.
▪ Há uma dúvida se isso é um problema ou não. Se hoje as buscas permitem achar informações em duas
bases diferentes, sendo que uma não é da área de especialização do termo.
◦

•

•

◦

Decisões Firmadas Nesta Reunião
•
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