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Grupo facilita consulta a base de dados
Levantamento padronizou termos para inserção de dados e consulta e resultou em duas publicações

fRIIANA OUWMR

Imagine um funcionário novato na
Assembléia, trabalhando em uma base de
dados (ou banco de dados) que contenha
informações sobre os servidores públicos
sem terconhecimento do regime estatutá-
rio. Como tirar dúvidas sobre determina-
dos termos, como, por exemplo, os diver-
sos tipos de licença existentes? A Comis-
são de Terminologia da Gerência-Geral
de Organização e Informática tem a res-
posta. No levantamento terminológico
"Servidor Público Civil", concluído em
dezembro pelo grupo, pode-se encontrar,
facilmente, um rol dessas licenças, como
"licença à adotante", "licença para tratar
de interesses particulares" ou "licença
por doença profissional".

Esse levantamento é uma ferramen-
ta importante para quem utiliza bases de
dados que operam com recuperação de
assuntos, como os servidores das Gerên-
cias de Documentação e Informação e de
Consultoria e Pesquisa e da Procurado-
ria-Geral. O levantamento ajuda a recu-
peração de informações, por assunto,
nessas bases de dados, e padroniza tam-
bém seu acesso, explica a coordenadora
da Comissão de Terminologia, a bibliote-
cária Marli Antônia da Silva.

A equipe preparou também a publi-
cação "Assembléia Legislativa", que con-
tém a relação preliminar dos termos que

se referem à Casa, como "edifício-sede",
"gabinete de deputado" e "pessoal", e
suas respectivas subdivisões. Essas tare-
fas consumiram oito meses e envolveram
bibliotecários, cientistas sociais, advo-
gados e bacharéis em Letras. Os dois
volumes estão sendo, agora, enviados às
bibliotecas jurídicas do Estado e aos gru-
pos de documentação jurídica do Brasil,
ligados às Associações de Bibliotecários.

Para produzir os dois volumes, a
Comissão de Terminologia recorreu a
uma bibliografia extensa, que inclui re-
soluções, deliberações e obras da doutri-
na do Direito Administrativo. O grupo
também participou do seminário "Servi-
dor Público: temas polêmicos", promovi-
do pela Escola de Advocacia da Ordem
dos Advogados do Brasil (OABIMG),
em novembro, que serviu de subsídio
para o trabalho.

Marli Silva explica que a próxima
meta é elaborar levantamentos termino-
lógicos do Regimento Interno e da Orga -
nização Administrativa da Assembléia.
Para quem acha que esse tipo de ativida-
de é um preciosismo, Marli atesta que ele
é "organização para o trabalho". No le-
vantamento terminológico "Servidor Pú-
blico Civil", por exemplo, há conceitua-
ções específicas, como "reversão", "dis-
ponibilidade" e "estabilidade", que po-
dem ser objeto de leitura até mesmo para
quem não trabalha com bases de dados.

Os levantamentos terminológicos
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não dispensam a obrigatoriedade da ado-
ção dos termos do índice Controlado de
Minas Gerais (ICMG) - um vocabulário
utilizado para a indexação de documen-
tos de bases de dados da Assembléia,
contendo siglas, nomes por extenso, his-
tórico de termos, entre outros itens.

Criado em 82, o ICMG é um voca-
bulário complementar ao Thesaurus do
Senado Federal. Os levantamentos ter-
minológicos, por outro lado, representam
parte das tarefas preparatórias para a
implantação de uma base de dados que
controle a legislação referente à Assem-
bléia (leis, resoluções, deliberações e de-
cisões da Mesa).

A Comissão de Terminologia tem
como membros os funcionários Everardo
Ferreirade Carvalho, João Augusto Gaio,
Márcia de Oliveira e Maria Terezinha
Lages Rodrigues. Débora Maria Veloso
Cordeiro é a secretária da equipe.
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