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Apresentação

Um dos propósitos da Assembléia Legislativa é o de incrementar seu relacionamento
com os cidadãos e com as instituições públicas e privadas. A importância de tal meta
reflete-se na edição da Portaria da Diretoria-Geral de 13 de março de 2006, que instituiu
o Grupo de Trabalho encarregado de desenvolver ações de aperfeiçoamento dos Bancos
de Dados "Cadastro de Instituições - CP e "Eventos Institucionais - EI".

O relatório aqui apresentado é fruto do trabalho desenvolvido com o concurso valioso
de técnicos da Coordenação de Cerimonial e Relações Públicas - CCRP, Gerência-Geral
de Documentação e Informação - GDI, Gerência-Geral de Projetos Institucionais - GPI
e Gerência-Geral de Sistemas de Informações - GSI. Traz informações relevantes sobre o
Sistema do Cadastro Institucional - SICI - e propostas para sua evolução, que incluem
possibilidades de integração com a infra-estrutura de informática da ALMG e com sistemas
externos. Apresenta ainda, de forma detalhada, elementos fundamentais para a gestão do
Sistema, com enormes benefícios para seus usuários e operadores.

Os objetivos atribuídos ao Grupo de Trabalho foram ampla e satisfatoriamente aten-
didos, tendo sido decisiva para isso a sua composição multidisciplinar e multissetorial,
na medida em que a interação de competências diversificadas possibilitou uma dimensão
plural no desenvolvimento dos trabalhos. O fato de a equipe ter como membros o analista
responsável pelo sistema, representantes dos setores usuários e responsáveis pelo sistema,
técnicos das áreas de Bibliblioteconomia/Documentação e Comunicação Social, sendo al-
guns deles ao mesmo tempo operadores do sistema, atendeu, em toda a extensão do
trabalho, aos seguintes requisitos: familiaridade com os interesses e demandas do usuário,
conhecimento do desempenho atual das bases componentes do sistema, formação técnica
e experiência em planejamento, desenvolvimento e manutenção de bancos de dados.

É grande nossa satisfação em participar da autoria deste relatório por acreditarmos,
antes de tudo, na aplicabilidade e na viabilidade técnica e administrativa de tudo o que
aqui se propõe. Nos limites de nossa competência, queremos reafirmar a importância
da informação como recurso estratégico para a Assembléia e a necessidade de esforços
cooperativos entre servidores das várias gerências no intuito de, cada vez mais, aprimorar
os recursos informacionais do Poder Legislativo.
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1 Introdução

1.1 Sistemas de informação

O setor público tem sido exigido constantemente do ponto de vista da excelência
no atendimento das necessidades informacionais apresentadas pela sociedade. Um dos
principais recursos utilizados para atender a essa demanda é o desenvolvimento de soluções
de base tecnológica. Os investimentos feitos pela ALMG nessa área, nos últimos 15
anos, têm tido desdobramentos positivos desde o momento em que a instituição decidiu
aprofundar seu relacionamento com a sociedade e, com isso, aumentar a percepção do
valor social aqui realizado.

A principal tendência dos projetos de tecnologia da informação e que está em sintonia
com o crescente nível de exigência da sociedade aponta para o desenvolvimento de sistemas
de suporte a decisões gerenciais, dentre os quais podemos citar os Sistemas Integrados de
Gestão (ERP), Business Inteligence (BI), Sistemas de Informações Executivas (EIS), Data
Wareho use e Data Mining, com a função de gerar informação qualificada em relação a
um determinado contexto. Sabe-se que de nada adianta possuir uma grande massa de
dados se dela não se pode extrair o subsídio informacional necessário ao planejamento
estratégico e à tomada de decisões numa organização.

Nesse sentido, algumas definições a respeito de um sistema de informação - SI - estão
na base do entendimento do que venha a ser informação. A primeira é que dados não
são, necessariamente, informações. Apesar de na prática essa distinção não ser tão clara,
alguns autores defendem que o dado é "uma abstração formal que pode ser transformada
por um computador" (SETZER, 1999), a partir da sua coleta "por meio de processos orga-
nizacionais, nos ambientes externos e internos" (REZENDE, 2003), ou ainda, "observações
sobre o estado do mundo, e pode ser feita por pessoas ou por tecnologia apropriada"
(DAVENPORT, 2000). Segundo Rezende, a partir do momento em que os dados passam
por algum tipo de processamento que permita a sua exibição de maneira inteligível às
pessoas que irão utilizá-los, eles podem ser considerados informações. Esse processo de

13



14	 1 Introdução

transformação "envolve a aplicação de procedimentos que incluem a formatação, tradu-
ção, fusão, impressão e assim por diante" (REZENDE, 2003). À medida que ocorre, essa
transformação possibilita a leitura e a combinação dessas informações, configurando-se
num processo contínuo de elaboração, cuja conseqüência é a criação de conhecimento, que
pode ser definido como sendo "informações que foram analisadas e avaliadas sobre a sua
confiabilidade, sua relevância e sua importância" (DAVENPORT, 2000). Um elo essencial
nesse processo são os sistemas de informação.

Define-se Sistema de Informação - SI - como sendo o conjunto de dados armazena-
dos e todos os recursos técnicos empregados para processá-los, visando à recuperação de
informações que atendam com eficiência às demandas do usuário. Em qualquer SI as infor-
mações, os recursos técnicos e os usuários são aspectos essenciais tanto do ponto de vista
da estrutura, quanto do desempenho, devendo balizar seu planejamento, desenvolvimento
e manutenção.

Um sistema de informação, conceito no qual se enquadra perfeitamente o Sistema de
Informações do Cadastro Institucional - SICI, está sempre focado em informações especia-
lizadas, captadas em um universo específico. Antes do processamento e da armazenagem
dos dados, esse universo precisa ser suficientemente analisado para se conhecer sua es-
trutura e terminologia próprias, passo indispensável para a definição dos atributos das
unidades de informação a serem extraídos e trabalhados, para a escolha ou construção do
vocabulário controlado a ser empregado na indexação e para o estabelecimento de padrões
de registro de nomes ou de outros itens. O conhecimento superficial da informação a ser
indexada é desaconselhável, pois resultaria em pesquisas cujos resultados teriam poucas
chances de atender às necessidades informacionais dos usuários, já que seriam superfici-
ais e pouco relevantes. Também é importante a avaliação do nível de especificidade no
processamento das informações e o volume dos dados a serem trabalhados.

Constituem recursos técnicos de informática aqueles utilizados para armazenagem e
recuperação de dados e para geração de produtos e ferramentas empregados no proces-
samento das informações. Além dos recursos de informática, empregam-se instrumentos
que, mesmo sendo integrados ao programa de recuperação da informação, resultam de ela-
boração e acompanhamento externos e muitas vezes são mantidos como recursos manuais.
Dentre esses instrumentos, o principal é o vocabulário controlado, em geral apresentado
na forma de tesauro. Outras ferramentas do gênero são o manual de operação e as re-
gras para entrada de nomes. É decisivo no desempenho de um SI que a concepção do
sistema e outros recursos empregados favoreçam o tratamento adequado das informações
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para se obter as respostas requeridas pelo usuário. Os recursos de entrada de dados e
de pesquisa devem ser abrangentes e flexíveis o bastante para decompor a informação
em tantas facetas quantas exigem as respostas que se quer obter e, ao mesmo tempo,
possibilitar o máximo de combinações entre essas facetas. O objetivo é explorar o que o
tratamento eletrônico dos dados possibilita e que manualmente seria inviável: decompor
ao máximo a informação para recompor, usando grande variedade de combinações, atra-
vés da pesquisa. Outros aspectos importantes são a agilidade na recuperação dos dados
e uma interface amigável, que possibilite mais facilidade de pesquisa, navegação e modos

de exibição satisfatórios de resultados.

Ressalte-se que dentre os aspectos apontados o mais importante é, sem dúvida, o
usuário. Ele é a razão de ser de qualquer SI. O conhecimento de seus interesses e demandas
informacionais determina a concepção do sistema. Segundo (DAVENPORT, 2000), em sua

obra Ecologia da Informação, "informação e conhecimento são, essencialmente, criações
humanas, e nunca seremos capazes de administrá-las se não levarmos em consideração
que as pessoas desempenham, nesse cenário, um papel fundamental". Os dados a serem
armazenados, o nível de especificidade da indexação, a variedade dos filtros disponíveis
na pesquisa e os produtos de informação a serem gerados devem estar de acordo com
as necessidades de informação do usuário. É preciso lembrar ainda que se trata de uma
realidade dinâmica. A rigor, o acompanhamento do perfil do usuário nunca se encerra,
podendo demandar alterações na filosofia e na estrutura do sistema.

Finalmente, como fator determinante para o melhor uso e funcionamento do SI, é fun-
damental o correto dimensionamento e a qualificação dos recursos humanos, abrangendo
usuários internos, operadores e gestores.

No âmbito da gestão, são ainda pontos importantes a destacar:

1. o planejamento;

2. o controle de qualidade;

3. os recursos materiais, tecnológicos e de comunicação apropriados;

4. políticas e diretrizes consistentes para a manutenção e a evolução do sistema.
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1.2 Grupo de trabalho: contextualização e objetivos

A criação do grupo de trabalho resultou do amadurecimento de posições em relação ao
Sistema de Informações do Cadastro Institucional - SICI. Representou o ponto culminante
de um longo processo de interação em que solicitações de ajustes e discussões levaram à
conclusão de que havia a necessidade de se reformular o sistema como um todo, a fim de
sanar falhas e limitações, de modo a colocá-lo em condições de atender a uma demanda
de informação crescente em quantidade e mais exigente em relação à qualidade dos re-
sultados apresentados. No âmbito administrativo, significou o convencimento das chefias
dos setores responsáveis da necessidade de reestruturação apontada acima, paralelamente
à tomada de consciência da importância estratégica das informações em questão. Em
nível que transcende os setores envolvidos diretamente no sistema, tomou-se consciência
da necessidade da adoção de políticas consistentes para os bancos de dados institucionais,
incluindo aí a integração de bases de dados afins.

Apesar de mencionados no Diagnóstico (ver seção 2.3 na página 21), salientamos como
problemas centrais do sistema:

1. limitação de recursos de pesquisa;

2. padronização precária na entrada de dados;

3. limitação dos mecanismos internos e externos de garantia de consistência dos dados;

4. incompletude dos instrumentos de indexação (tabela de categorias);

5. treinamento deficiente dos operadores.

Diversamente da realidade do sistema, a demanda informacional evoluiu muito nos últi-
mos anos, exigindo pesquisas mais refinadas, informações mais completas das instituições
cadastradas e, nesse universo, maior segmentação, além de recursos para análises estatís-
ticas da base de dados que possibilitem o conhecimento de parte do perfil dos públicos
com os quais a ALMG tem mantido relacionamento.

A portaria que criou o Grupo de Trabalho define como seu objetivo" desenvolver ações
para o aperfeiçoamento dos bancos de dados 'Cadastro de Instituições - CI' e 'Eventos
Institucionais - EI' " (ver Anexo A na página 63). Levando-se em conta os aspectos
técnicos e de gestão, tendo como meta propor soluções para que o desempenho do sistema
atenda satisfatoriamente às demandas de informação pelo menos em médio prazo, foram
definidas as seguintes tarefas:
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1. reestruturação da tabela de categorias, desmembrando-a em duas: Lista de Classifi-
cação Temática (ver Anexo B na página 65) e Categorias de Entidade (ver Anexo C
na página 83);

2. absorção de categorias indicativas de status do registro pelos mecanismos de , controle
de consistência dos dados;

3. elaboração de manual de operação do sistema;

4. definição do conteúdo e formato do treinamento dos operadores;

5. elaboração de recomendações relativas à gestão do sistema e a futuras integrações
com sistemas afins;

6. reestruturação da arquitetura do sistema, com vistas a permitir a inclusão de novos
dados, as alterações introduzidas na indexação, na pesquisa, no compartilhamento,
na integração, no nível de segurança, de consistência e nas modalidades de saída de
dados;

7. aprofundamento da análise das instituições para extrair atributos relevantes não
contemplados atualmente no tratamento da informação;

8. definição de regras para normalização da entrada de nomes e de procedimentos de
conferência das ações de manutenção das bases;

9. substituição da visão compartimentada das bases de dados pela concepção integra-
dora de sistema de informação, incorporando todos os desdobramentos positivos
daí decorrentes, tendo em vista, inclusive, a visão gerencial e estratégica da nova
ferramenta.

1.3 Metodologia

A concepção da nova arquitetura (modelo de dados) do SICI, incluindo a criação de
campos, o planejamento de novos recursos de pesquisa e de instrumentos para garantir
consistência dos dados, foi definida a partir de decisões tomadas consensualmente. O
Grupo trabalhou de forma colegiada, com a realização de reuniões semanais. Grande
parte do trabalho consistiu na elaboração dos instrumentos de indexação (Lista de Clas-
sificação Temática e Lista de Categorias). Para fundamentar as decisões tomadas na
elaboração do vocabulário controlado, foram consultadas fontes textuais especializadas,
além de especialistas na área de assunto tratada.
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Para conhecimento do perfil do usuário atual e em potencial, a principal fonte foram
os próprios membros do grupo, dada sua vivência na operação e gestão do sistema e sua
inserção nas atividades mais intimamente ligadas aos produtos do banco de dados. Foram
consultadas também as chefias dos setores responsáveis pelo SICI e a Escola do Legislativo.
Uma vez definida a nova arquitetura do SICI, foi desenvolvido e testado exaustivamente
um protótipo do módulo de pesquisa, a fim de se avaliar sua performance no atendimento
dos objetivos estabelecidos.

1.4 Diretrizes

As diretrizes que orientaram os trabalhos do grupo são de duas ordens: contextuais
e técnicas. Do ponto de vista do contexto, o sistema é visto como recurso estratégico
no relacionamento da Assembléia com todos os seus públicos. Isso implica que ele tem
papel central na política de comunicação institucional e nas ações mais estruturadas de
interlocução com a sociedade. No âmbito interno, é considerado prioritário o atendimento
satisfatório das demandas dos usuários atuais, que são igualmente operadores e gestores
e, em um segundo momento, dos usuários em potencial, hoje atendidos de forma bastante
limitada pelos serviços que o sistema oferece.

Com relação ao atendimento de demandas externas, é necessário que a Assembléia
adote política definida e regras claras, de acordo com as normas jurídicas que regem o
acesso à informação gerada pela esfera pública (ver seção 4.6 na página 57).

Do ponto de vista técnico, foram estabelecidas e observadas as seguintes diretrizes:

1. priorização da solução dos aspectos classificados no diagnóstico como críticos (ver
seção 2.3 na página 21);

2. exploração máxima dos recursos que o programa de recuperação da informação possa
oferecer, dentro do leque das demandas atuais e potenciais;

3. adoção de soluções que garantam, além da qualidade na alimentação e na saída de
dados, facilidade de navegação, pesquisa e visualização de resultados;

4. ênfase em um modelo de gestão racional, compartilhada e contínua, em especial no
momento de transição para os formatos propostos.



2 O Sistema de Informações do
Cadastro Institucional - SICI

2.1 Definição

O Sistema de Informações do Cadastro Institucional - SICI - é um macrossistema
que integra três subsistemas, assim denominados:

Sistema de Cadastro Institucional (CI): armazena dados referentes às pessoas jurí-

dicas;

Sistema de Eventos Institucionais (EI): armazena dados referentes às pessoas físi-
cas que desempenham algum papel nos eventos institucionais, além de informações
relativas ao planejamento e à realização dos eventos.

Sistema de Localidades (LO): armazena as referências geográficas.

A concepção e o funcionamento do SICI obedecem ao princípio de máxima racionalidade,
descartando-se duplicações, ambigüidades e funções desnecessárias. Exemplificando: o
registro de uma instituição é efetuado e mantido em tela do CI, mas pode ser consultado
em tela do El e figurar como uma categoria que não existe no CI como, por exemplo,
"entidade de apoio". Da mesma forma, o nome de um município utilizado no cadastro de
um participante de evento é o mesmo registro, oriundo de tabela do LO, que consta do
registro de determinada instituição.

Para atender a esse princípio, as proposições feitas neste relatório se enquadram na
política da GSI de que este macrossistema se integre com outros, que cobrirão todas
as bases relativas às pessoas. Assim, a entidade central do SICI, à qual se relacionam
atributos, qualificadores e categorias é a PESSOA, seja física ou jurídica (ver seção 3.1.1

na página 25).
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2.2 Histórico

O Sistema de Cadastro Institucional iniciou-se em 1989, durante a Constituinte Es-
tadual. Os dados de instituições identificadas e convidadas a participar da discussão de
capítulos da Constituição (saúde, direitos humanos, educação, etc.) passaram a ser ar-
mazenados pelo antigo setor de pesquisa da Casa. Ao longo da década de 90, foi coletado
e armazenado na base um grande volume de dados, oriundos das seguintes fontes:

1. cadastro de destinatários de exemplares da "Revista Indicador";

2. relação de participantes de Audiências Públicas - depois transformadas em Orça-
mento Participativo -, realizadas em parceria com o Poder Executivo em cada região
do Estado para subsidiar a elaboração da lei orçamentária;

3. relação de instituições públicas e da sociedade civil co-organizadoras ou participantes
dos eventos institucionais promovidos pela ALMG: Seminários Legislativos, Fóruns
Técnicos e Ciclos de Debate.

Inicialmente, o cadastro consistia de uma simples lista elaborada utilizando-se editor de
texto, sem recursos apropriados para organização e pesquisa. Posteriormente, desenvolveu-
se a base de dados em plataforma Unix, simultaneamente à criação do Sistema de Lo-
calidades - LO -, possibilitando pesquisas pelo nome, localização e por categorias que
representavam temas, áreas de atuação ou a natureza da instituição. Os recursos de pes-
quisa já incluíam o uso de operadores lógicos (ou, E, EXCETO), no entanto o número de
argumentos limitava-se a quatro para cada operador. A pesquisa pelo critério geográfico
era bastante limitada, só sendo possível a realização de pesquisa aleatória de municípios
com a relação de no máximo vinte municípios de cada vez.

Em meados da década de 90, a administração e manutenção do CI passou a ser
compartilhada entre a GPI e a CCRP, integrando entidades com as quais a Diretoria de
Comunicação Institucional trabalhava, basicamente o "Mundo Oficial" (ver seção 3.1.2.3
na página 28) e veículos de comunicação, dados estes que eram armazenados anteriormente
em um cadastro à parte. Na mesma época, as equipes dos dois setores se reuniram
para acertar a distribuição de algumas competências e regras de atualização. Definiu-
se, então, o tipo de instituição que cada setor se responsabilizaria por incluir no banco
e algumas regras para a entrada padronizada dos nomes, além da ampliação e parcial
hierarquização da lista de categorias. A hierarquização abrangeu praticamente apenas os
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termos referentes à esfera da administração pública. Ressalte-se que a lista definida na
época permaneceu quase inalterada até o ano de 2006.

Ainda na década de 90, por solicitação da CCRP, foi desenvolvido o sistema Seminários
Legislativos - SELEGIS -, em linguagem Clipper, para ambiente de microcomputador. O
SELEGIS destinava-se a fornecer produtos de apoio à realização dos eventos institucionais,
tais como controle de inscrições e freqüência, emissão de crachás e certificados. Devido às
limitações desse sistema, em 2002, foi desenvolvido o Sistema de Eventos - EI - para apoiar
a realização desses mesmos eventos, informatizando tarefas como controle de inscrições,
composição de grupos de trabalho, identificação de delegados e gerando produtos como
crachás, relatórios e etiquetas. O sistema El, desenvolvido em plataforma Oracle, passou
a oferecer recursos muito mais completos e flexíveis.

Em 2003, foram promovidas significativas alterações evolutivas no CI, como a interface
gráfica (Windows), a diversificação das opções de relatório e da destinação de resultado
de pesquisa e a ampliação dos recursos de pesquisa, compreendendo: o fim da limitação
do número de categorias por operador lógico, o fim da limitação do número de municípios
em pesquisa seletiva e a criação de pesquisa individual de instituição para compor lista
aleatória ou emissão de etiqueta.

Em 2005, a GPI solicitou à GSI que providenciasse incrementos no EI, com o objetivo
de promover a informatização adequada de funções específicas do setor no processo de
organização e realização dos eventos institucionais. O desenvolvimento foi efetivado e os
novos módulos entraram em operação no final de 2005. Entretanto, ainda hoje o sistema
carece de ajustes para que as demandas atuais possam ser satisfatoriamente atendidas.

2.3 Diagnóstico

Para traçar o diagnóstico das condições atuais do banco de dados, foram analisados
os aspectos considerados mais decisivos para o bom funcionamento do sistema e para a
geração dos produtos desejados e com a qualidade requerida, a saber: captação da infor-
mação, entrada de dados, entendida como conjunto de operações envolvidas na inclusão
e atualização de registros, recursos de pesquisa e qualificação de recursos humanos.

Os cerca de 27.000 registros de instituições que compõem o Cadastro de Instituições
foram incluídos por meio de procedimentos diversos. Inicialmente, dados recolhidos foram
listados em um editor de texto. Desenvolvida a primeira versão do banco de dados, estes
foram importados através de programa. Na fase seguinte, grande volume de registros foi
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incluído a partir de consulta à lista de catálogos telefônicos. Posteriormente não houve
mais inclusão maciça, mas apenas inclusões na ocorrência de eventos ou de contatos com
parceiros. A principal novidade nos últimos anos foi o desenvolvimento do sistema desti-
nado a apoiar os eventos, que possibilitou a inserção de número significativo de instituições
no sistema no momento da realização de inscrições institucionais. Porém as circunstâncias
da inclusão geraram muitos registros com dados incompletos ou duplicações. Ao longo de
todos esses anos, não se definiram nem se formularam critérios precisos para a inclusão.
Essa atividade orientou-se por critérios pressupostos e mais ou menos consensuais.

Dado de fundamental importância é o compartilhamento da base de dados entre a
GPI e a CCRP. Embora isso não constitua, em princípio, obstáculo à manutenção de
um SI, não deixa de merecer a adoção de estratégias de gestão apropriadas. O que
ocorreu foi que, sem configurar conflitos, as duas equipes, ainda que trabalhando de forma
cooperativa, seguiram, por assim dizer, caminhos paralelos. Apesar do estabelecimento
de algumas regras, em meados da década de 90, os trabalhos prosseguiram de forma um
tanto independente, inclusive no relacionamento com os analistas de sistemas da GSI.
Com relação aos recursos humanos, houve alguns treinamentos por ocasião da criação de
sistema novo ou de alterações significativas, como em 2003.

Essas falhas, se confrontadas com o trabalho que é desenvolvido, sugerem que talvez
só agora se esteja atingindo a visão completa do que significa um SI estratégico para a
instituição e o que isso implica em termos de planejamento, investimento em recursos
técnicos e humanos e, sobretudo, de gestão.

Com relação ao sistema propriamente dito, cujo núcleo são os recursos de tratamento
de dados e de pesquisa, relacionam-se a seguir os aspectos considerados críticos:

1. padronização precária na entrada de dados;

2. mecanismos muito limitados de controle da consistência dos dados;

3. tabela de categorias para indexação com termos indicativos de tema, natureza ou
outros atributos da instituição e até do status do registro na base mesclados em lista
única;

4. baixa especificação e quase ausência de hierarquia quanto aos temas;

5. insuficiência de categorias indicando o tipo de instituição;

6. recursos de pesquisa limitados quanto a campos abrangidos e quanto à variedade de
filtros permitidos;
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7. ausência de recursos para tratamento mais estratificado de atributos de pessoas
físicas ou jurídicas, tais como gênero, cargo e nível de competência;

8. limitação de alguns recursos no atendimento de especificidades da estrutura dos
eventos e de sua organização, dificuldade de aplicar itens da tabela de partjcipantes
e de organizadores, além da impossibilidade de tratar encontros regionais como
partes de um evento estadual regionalizado, e não como um evento independente;

9. ausência de módulo de suporte a análises estatísticas;

10. impossibilidade de emissão de relatórios customizados e com recursos gráficos.

2.4 Perspectivas

A informação constitui importante suporte à interação da ALMG com todos os seus
públicos de interesse, mais especificamente, o setor público e a sociedade, e reflete direta-
mente o dinamismo desse relacionamento. Políticas e projetos novos e novas modalidades
de interlocução têm de ter resposta imediata com as informações que serão demandadas.
Não é difícil prever, pela própria prática de atendimento às demandas informacionais que,
em futuro próximo, novos setores da sociedade ou níveis hierárquicos ainda não contem-
plados do setor público terão que ser incluídos na base de dados. Outra tarefa que terá
de ser assumida é a atualização completa dos dados referentes às entidades cadastradas,
a qual deve tornar-se um processo contínuo.

Terá, com certeza, grande incremento a inclusão de pessoas físicas no SICI, princi-
palmente especialistas ou atores dos eventos institucionais, que ainda é incipiente embora
constitua antiga reivindicação de mais de um setor da casa. Nestas considerações, o que
está em questão é ainda a demanda interna, restrita praticamente à CCRP e à GPI,
responsáveis pelo trabalho de alimentação da base e ao mesmo tempo usuários. Esta con-
figuração não mais corresponde ao quadro de usuários da informação do sistema, que hoje
não são atendidos ou o são indireta ou precariamente. Em princípio, todas as áreas do
processo legislativo são usuários potenciais do cadastro. E mais que usuários potenciais,
há candidatos a parceiros na manutenção do banco de dados perfeitamente identificados,

como a Escola do Legislativo.

Sabe-se da existência de demandas reprimidas, uma vez que o atendimento do público
externo é atualmente bastante restrito, mesmo porque para isto ainda não se formulou uma
política institucional e, conseqüentemente, não se definiram as condições de atendimento.
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Esse é um desafio para a gestão das informações daqui para frente. O atendimento ao
público mais segmentado ou mais diversificado terá como conseqüência demandas mais
diversificadas e mais específicas. Outro fator de exigência de refinamento da pesquisa é a
sofisticação da demanda de usuário já costumeiro, como tem acontecido.

Também está no horizonte do banco de dados grande probabilidade de sua integração
com outros sistemas. A atual política da GSI sinaliza a possibilidade de integrar em
macrossistema maior todas as informações relativas às pessoas. Embora isso não afete
o padrão de acesso e as responsabilidades dos usuários atuais e futuros do SICI, traz
implicações na arquitetura do sistema e na definição de sua nomenclatura.
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3 Propostas de Evolução do Sistema

As propostas aqui apresentadas constituem o núcleo técnico do trabalho. Resultaram
do diagnóstico da performance atual do sistema, da consolidação do perfil dos usuários
atuais e potenciais e da análise pormenorizada do universo das pessoas físicas e jurídicas
que constituem as unidades básicas de informação. As propostas têm os seguintes obje-
tivos: dotar o sistema da capacidade de cobrir com precisão todas as facetas relevantes
dos registros armazenados; possibilitar a recuperação dos dados por meio do máximo de
combinações possíveis e assegurar a confiabilidade das informações recuperadas.

Para tanto, os esforços se concentraram nas seguintes tarefas:

1. remodelação da arquitetura do sistema a partir de nova análise da informação e da

melhor compreensão das demandas do usuário;

2. aperfeiçoamento/criação dos instrumentos de padronização da entrada de dados e
da indexação que assegurem consistência na manutenção dos dados e melhoria nos

resultados de pesquisa;

3. criação de mecanismos internos e externos de efetivo controle de qualidade do banco

de dados.

3.1 Modelo de dados

3.1.1 Pessoas

O sistema passa a articular-se em torno do conceito de "PESSOA". Excetuando-se

dados identificadores de eventos, todas as outras informações estão, em alguma medida,
associadas às pessoas físicas ou jurídicas.

O sistema atual trabalha com diversos tipos de entidades, a saber: instituições, auto-
ridades, organizadores ou participantes de evento. Essas entidades, presentes em tabelas
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Figura 1: Diagrama (simplificado) do modelo de dados do SICI

distintas, além de não poderem ser livremente combinadas no momento da pesquisa, re-
sultam da análise insuficiente ou pouco racional do universo de dados com que se está
trabalhando. Um dos objetivos principais foi buscar o máximo de racionalidade na con-
cepção do modelo de dados e nos recursos de pesquisa. Assim, relacionando-se ao conceito
de pessoa a quase totalidade das informações armazenadas, simplifica-se a estrutura do
sistema, agora articulado em torno de um conceito único bem definido. Ao mesmo tempo,
a maior racionalidade do modelo de dados cria condições para o desenvolvimento de re-
cursos de pesquisa mais eficientes, econômicos e amigáveis (ver figura 1).
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3.1.2 Atributos de pessoas

Na órbita do conceito de PESSOA situam-se todos os atributos extraídos pelo trabalho
de análise das unidades de informação (pessoas físicas ou jurídicas) e considerados rele-
vantes para a pesquisa. Para melhor compreensão do papel dos atributos no contexto do
sistema e no processamento, eles foram classificados como externos e indexadores.

3.1.2.1 Atributos externos

Trata-se de dados identificadores que são simplesmente transcritos para o sistema,
por serem, em geral, constitutivos da identidade da PESSOA ou de relações em que ela se

insere. Assim sendo, independem da indexação propriamente dita e se subordinam, no
máximo, a regras de padronização de entradas. São atributos externos:

1. nome;

2. endereço e telefone;	-

3. informações sobre documentos (CPF, CNPJ, identidade, CND-INSS, etc.);

4. a hierarquia entre instituições, em que uma instituição é subordinada ou vinculada

a outra;	-

5. a delimitação geográfica da alçada de determinada instituição (ocorre especialmente
com instituições públicas);

6. os cargos ocupados por pessoas físicas em instituições;

7. as profissões de pessoas físicas;

8. os atributos que denominamos "qualificadores";

9. natureza jurídica (pessoa física ou pessoa jurídica);

10. gênero, no caso de pessoa física (masculino, feminino);

11. a natureza pública ou não-pública daquela instituição, no caso de pessoa jurídica;

12. a esfera (federal, estadual/distrital ou municipal) e o Poder (Executivo, Legislativo
ou Judiciário) a que pertence, no caso de pessoa jurídica pública;

13. a localização geográfica.
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No que diz respeito à hierarquia entre as instituições, vale a pena mencionar que, quando
determinada subdivisão de uma entidade pública ou não-pública for de relevância para
as pesquisas da Casa, essa subdivisão deve constar como um registro no banco, como
uma instituição à parte, sendo o seu relacionamento hierárquico com aquela instituição
devidamente registrado.

Os atributos definidos acima não esgotam as características, mas representam o que,
no momento, avalia-se como relevante. Novos atributos poderão ser agregados quando se
julgar necessário.

3.1.2.2 Indexadores

São os atributos definidos a partir das demandas informacionais do usuário e que,
representados por um vocabulário controlado, garantem a uniformidade da linguagem no
processamento e na pesquisa. Ao contrário dos atributos externos, estes só ocasional-
mente podem coincidir com dados constitutivos da identidade da pessoa. São atributos
indexadores:

Temas: Termos que representam os assuntos ou áreas de atuação. O tema é a resposta
às perguntas "em que área atua?", "quais assuntos são de interesse?". Pode aplicar-se
a pessoa física ou jurídica (ver Anexo B na página 65).

Exemplos: SAÚDE, RESÍDUOS SÓLIDOS, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, IN-

DÚSTRIA DE ALIMENTOS.

Categorias: Termos que definem uma classe de instituições claramente distinta de qual-
quer outra. A categoria diz respeito à natureza da instituição e procura responder
à questão "o que é?". Diferentemente do tema, a categoria só se aplica a pessoas
jurídicas (ver Anexo C na página 83).

Exemplos: INSTITUIÇÃO HOSPITALAR, PARTIDO POLÍTICO, UNIDADE PRISIONAL,

ESCOLA.

3.1.2.3 Qualificadores especiais

(ver Anexo E na página 91).
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Mundo Oficial: Consiste no conjunto de instituições e suas respectivas autoridades de
especial interesse da Diretoria de Comunicação Institucional - DCI - e do relaci-
onamento geral da ALMG. Nesse universo incluem-se entidades e órgãos públicos,
veículos de imprensa e entidades não-públicas das mais diferentes áreas. O mundo
oficial é definido exclusivamente a partir de critérios da ALMG.

Terceiro Setor: É o conjunto de organizações não-governamentais e sem fins lucrativos
que têm como objetivo prestar serviços de caráter público e de grande interesse para
as ações da Assembléia Legislativa.

3.1.2.4 Relacionamentos entre termos

Os temas são representados por termos (palavra ou expressão) relacionados em lista
ordenada alfabeticamente e estruturada de acordo com as relações especificadas abaixo:

1. Termo genérico (TG) / termo específico (TE): Esse relacionamento indica que um
dos termos (o genérico) abrange totalmente o conteúdo do outro termo (o específico).

Exemplo: EDUCAÇÃO é TG de EDUCAÇÃO BÁSICA. Esse é um relacionamento
transitivo, isto é, se A é TG de B (isto é, B é TE de A) e B é TG de C (ou C é

TE de B) então A também é TG de C.

2. Use (USE) / usado por (UP): Indica que determinado termo é preterido em favor de
outro; assim, o termo preterido não poderá ser utilizado na indexação, mas sim na
pesquisa.

Exemplo: o tema TABAGISMO remete ao termo DROGA através da indicação USE

(isto é, DROGA é usada por (UP) TABAGISMO), o que indica que existirão
pessoas ou instituições associadas ao tema DROGA que poderão ser recuperadas
da mesma forma se na pesquisa for usado o termo TABAGISMO.

3. Termo relacionado (TR): Indica proximidade semântica entre termos, sem relação
hierárquica. Esse é um relacionamento comutativo, isto é, se A é TR de B, B também

é TR de A.

Exemplo: COMÉRCIO é TR de DEFESA DO CONSUMIDOR.

4. Nota explicativa (NE) "TRATA-SE DE": Explicita o significado do termo.
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5. Nota explicativa (NE) "CONSULTAR": É uma nota que sugere a consulta de um
determinado termo, em adição à pesquisa que está sendo executada.

6. Nota explicativa (NE) "INCLUI": Explicita o emprego do termo relacionando casos
em que se aplica, aumentando a quantidade de termos que remetem ao primeiro.

Exemplo: a NE de ENERGIA é "inclui refino de petróleo, ( ... )"; isso significa que a
expressão "refino de petróleo" trará o tema "ENERGIA".

7. Nota explicativa (NE) "EXCLUI": Explicita o emprego do termo relacionando casos
em que NÃO se aplica, diminuindo a quantidade de termos que remetem ao primeiro,
ou melhor, aumentando a quantidade de termos que irão impedir que o primeiro
apareça.

Exemplo: a NE de INSTITUIÇÃO CULTURAL é "exclui instituição artística"; isso sig-
nifica que a expressão "instituição artística" evitará que seja trazida a categoria
"INSTITUIÇÃO CULTURAL".

8. Nota explicativa (NE) "ExIGE"/" CONFLITA"/" SUGERE"/" SUGERE-NÃO": são relaci-
onamentos entre qualificadores que servem para indicar, em tempo de indexação,
possibilidades, impossibilidades, probabilidades ou improbabilidades de combina-
ções entre eles. Indexar uma pessoa com um qualificador que EXIGE outro indica
que essa pessoa também está indexada com o segundo. Indexar uma pessoa com
um qualificador que CONFLITA COM outro significa que essa pessoa não pode estar
indexada com o segundo. Indexar uma pessoa com um qualificador que SUGERE ou-
tro significa que provavelmente se deverá indexar a pessoa com o segundo indexador
também. Indexar uma pessoa com um qualificador que SUGERE-NÃO outro significa
que o indexador provavelmente deverá evitar indexar com o segundo qualificador
aquela mesma pessoa.

Excetuando-se as "NE"s, que se aplicam também às categorias e aos qualificadores, os
outros relacionamentos só se aplicam aos temas. Entretanto, é possível que no futuro isso
seja alterado, não devendo haver restrições artificiais à inclusão de relacionamentos entre
atributos.

3.1.2.5 Atributos relativos a eventos

São também atributos de pessoas aqueles que as associam a um evento, conforme
especificado abaixo:
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1. a participação de uma pessoa física na organização do evento: existem vários papéis
que essa pessoa pode exercer: organizador, palestrante, etc;

2. a participação de uma pessoa jurídica na organização do evento: uma pessoa jurí-
dica pode ser entidade de apoio, patrocinadora ou organizadora do evento. Entidade
de apoio é a instituição que participa da organização, da logística da montagem e
realização do evento. Uma instituição patrocinadora arca com parte dos encargos
financeiros da realização do evento, fornecendo materiais ou alguma contrapartida.
Uma instituição é organizadora do evento, caso algum de seus representantes, mem-
bros ou autoridades participe da organização;

3. a participação de uma pessoa física na realização do evento. Durante a realização,
uma pessoa pode exercer vários papéis como ouvinte, palestrante, participante de
grupo, etc.

Dentro da estrutura da organização e da realização dos eventos, existem grupos de tra-
balho, compostos exclusivamente por pessoas físicas, mas que devem ser corretamente
ligadas à instituição que representam.

3.1.2.6 Georreferências

Indica a localização geográfica da pessoa e faz parte de um conjunto composto de
classes hierarquizadas (por exemplo, o bairro faz parte de um município, que está contido
em uma microrregião, por sua vez parte de uma macrorregião). Hoje as classes encontram-
se em tabelas separadas. Propõe-se a sua unificação, mantendo-se toda a hierarquia.
Mais tarde, essas informações podem ser utilizadas para a integração com ferramentas de
mapeamento.

3.2 Recursos de pesquisa

A situação ideal de pesquisa é aquela em que determinada demanda é atendida inte-
gralmente quanto à precisão e abrangência do conteúdo recuperado e quanto ao tempo
de espera. O objetivo dos recursos de pesquisa deve ser o de procurar aproximar-se ao
máximo deste ideal. Para tanto, é necessário conseguir prever, no âmbito das informações
armazenadas, os arranjos com probabilidade de se apresentarem nas buscas e, por outro
lado, desenvolver recursos capazes de atender a esses arranjos da maneira mais simples
e mais racional. Considerando que toda pesquisa é executada dentro de uma estratégia,
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quanto menos passos ela tiver, mais bem planejado e eficiente é o programa de recupera-

ção.

Procurou-se atender, ao mesmo tempo, aos dois objetivos: proporcionar recuperações
mais específicas e mais complexas (maior variedade de combinações) e tornar as estratégias
mais simples e econômicas. Nas condições atuais, na prática apenas os atributos TEMA,

GEORREFERÊNCIA e, muito limitadamente, CATEGORIA podem fazer parte do argumento
de pesquisa e esse argumento é montado em passos e telas diferentes. Por exemplo, há
uma tela apenas para a inclusão de GEORREFERÊNCIAS. Além disso, a pesquisa não é
interativa, isto é, não mostra o resultado continuamente ou sob demanda na tela, sem uma
espera mais longa. Isso impede que o operador refaça o argumento tantas vezes quantas
for preciso até atingir o resultado desejado a partir da avaliação do resultado mostrado a
cada passo.

Na solução proposta, as pesquisas serão feitas em uma única tela, na qual será com-
posto o argumento usando-se todos os atributos, sejam externos ou indexadores, podendo
eles formar, sem limites, agrupamentos articulados pelos operadores lógicos. Estes, por
sua vez, serão os mesmos disponíveis hoje, pois correspondem ao essencial de qualquer
banco de dados, a saber: OU, E, EXCETO (ver figura 2 na página oposta e figura 3 na
página 34).

Ressalta-se que, dentre os atributos que podem ser utilizados para compor o argu-
mento de pesquisa, o nível hierárquico e cargos devem ser contemplados, de maneira que
seja possível transformar uma determinada pesquisa para obter um resultado que restrinja
o primeiro a partir dos critérios de pesquisa "hierarquia" ou "cargo". Assim, a pesquisa
A pode ser transformada em "todas as instituições que estejam subordinadas àquelas em
A, com dois níveis hierárquicos entre elas" ou em "todas as pessoas que ocupam o cargo
titular daquelas instituições em A" ou, ainda, "todas as pessoas que ocupam os cargos M
ou N nas instituições em A."

O conjunto das soluções propostas vai tornar a busca muito menos burocrática no
sentido de economizar passos e trânsitos por diferentes telas, mais abrangente porque
está incluindo novos atributos, mais específica graças à integração no programa das listas
de temas, categorias e qualificadores e mais flexível por permitir combinações ilimitadas.

A total integração da lista de temas, de categorias e de outros atributos e todas as
suas relações hierárquicas e semânticas aos recursos de pesquisa deverá facilitar expres-
sivamente as buscas. O sistema automaticamente informará sobre restrições ao uso de
determinado termo ou sugerirá outro ou outros termos ou, ainda, a inclusão de algum
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Figura 2: Tela de	isa do sistema atual
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Figura 3: Tela do protótipo de pesquisa do SICI
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termo que implique pesquisar em nível mais específico. Exemplificando, a mensagem
poderá ter algum dos seguintes teores: "termo não autorizado, use o termo X"; "estão
relacionados a este termo também Y e Z". No caso de a consulta ter incidido sobre áreas
da educação superior, a mensagem pode sugerir a consulta aos cursos superiores dentro
daquela área.

Será também criado o recurso de memorização opcional de argumentos de pesquisa
efetuados, isto é, o sistema terá o recurso de memorizar e recuperar as últimas buscas ou
aquelas mais realizadas como se fossem receitas, as quais poderão ser identificadas por
um nome. Assim, uma pesquisa poderá ser repetida pelo mesmo operador ou por outro
ou servir de base a outra pesquisa mais restrita ou ampliada. Atualmente, há grande
duplicação de pesquisa, o que significa retrabalho e ainda dá oportunidade à ocorrência
de falhas.

Por último, mas não de menor importância, especialmente no que tange às necessi-
dades de pesquisa, será feita e mantida por meios totalmente automáticos uma tabela
de palavras, com diversas possibilidades de grafia e/ou com algum tipo de normalização
fonética, para permitir a pesquisa quando houver, na digitação, erro ou aproximação da
grafia.
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3.3 Entrada de dados

Considera-se entrada de dados qualquer operação que introduza modificações no con-
junto de dados armazenados na base. São componentes do módulo de entrada de dados
todos os recursos do sistema desenvolvidos para viabilizar aquela operação. Alguis dados
raramente são passíveis de alteração (qualificadores especiais, indexadores e georreferên-
cias) e outros constantemente o são, como é caso de alguns dos atributos externos de
pessoas (nome, endereço, cargo) ou mesmo todas as associações de atributos à pessoa,
uma vez que esta é passível de exclusão. Essa observação justifica-se por sua implicação
na diferenciação de permissões para operar a entrada de dados.

3.3.1 Dados de pessoas

A quase totalidade dos dados refere-se à PESSOA, unidade de informação central no

sistema. Com relação à entrada desses dados, há cinco operações básicas:

1. criação: inclusão de registro novo (nova pessoa). Ocorre na oportunidade de cadas-
tramento de pessoa física que exerça algum papel em evento da ALMG, no momento
em que determinada pessoa, na condição de autoridade não incluída no cadastro,
precisa ser associada a uma instituição ou, tratando-se de pessoa jurídica, em qual-
quer outra situação em que se decidiu pela sua inclusão na base. No caso de inclusão
de pessoa física por meio de inscrição em evento via web, os dados passarão pelo

relatório de crítica antes da incorporação definitiva à base.

2. atualização: alteração parcial de dados de determinada pessoa, ou cancelamento de
algum atributo associado a ela. Ocorre sempre que se detecta incorreção ou incom-
pletude de dados, tais como endereço, cargo, nome ou quando se altera a associação
de indexadores ou qualificadores a determinada pessoa. Quando a incorreção é de-
tectada por meio do relatório de crítica, este deverá ter interface que permita a
correção imediata.

3. exclusão: cancelamento do registro de uma pessoa e, naturalmente, das suas asso-

ciações a atributos.

4. unificação: correção de registro duplicado, pela qual um dos dois é eliminado. A

operação de UNIFICAÇÃO de pessoas ocorrerá quando o operador verificar que exis-
tem dois registros, possivelmente cada um com seus atributos, referentes à mesma
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pessoa real. Ao ser efetuada, essa operação criará, no lugar dos dois registros pre-
viamente existentes, um único registro de pessoa no qual serão copiados todos os
atributos existentes nos registros antigos, com a possível exceção de atributos que
sejam conflitantes. Nesse último caso, o operador será convidado a escolher, dentre
os atributos, aqueles que realmente se aplicam. Os registros antigos ficariam, assim,
eliminados do sistema. Por exemplo, o operador detecta dois registros com nome
igual e descobre tratar-se de registros referentes à mesma pessoa. Ele ativaria essa
operação de unificação e, no caso de existirem endereços conflitantes, escolheria um
deles para ser o endereço do registro resultante.

5. clonagem: operação reversa à UNIFICAÇÃO. Duplica-se um registro que se descobriu
incluir dados de duas pessoas distintas. Após a duplicação serão incluídos, em cada
um dos registros resultantes, os dados que fazem a diferenciação entre eles.

A operação de clonagem ocorrerá quando o operador verificar que existe um único registro
na base que de fato se refere a duas pessoas reais distintas. Essa operação criará um novo
registro de pessoa, com todos os atributos copiados do registro antigo e requisitará do
operador os atributos que ele deseja apagar do registro antigo e do registro novo, de
maneira a refletir fielmente os dados das duas pessoas distintas.

A entrada de dados de pessoas que não for advinda do relatório de crítica deverá ser
precedida de pesquisa destinada a verificar o estado ou mesmo a presença daquele registro
na base. Durante a entrada desses dados, as críticas sobre eles que forem automatizáveis,
principalmente no que diz respeito aos controles de qualidade, serão realizadas de maneira
a dificultar a entrada de dados fora do padrão.

Ainda durante a entrada de dados, deve ser utilizada, tanto para possível correção
quanto para indexação, a tabela de palavras (ver seção 3.2 na página 34).

Na entrada de atributos de pessoas, o sistema exigirá o respeito às relações semânticas
e hierárquicas preestabelecidas e utilizará essas relações para sugerir aperfeiçoamentos na
operação.

3.3.2 Dados geográficos

São constituídos por topônimos de cidades ou de vilas e por todas as classes de caráter
geográfico em que os nomes se inserem (unidade da federação, macrorregião, mesorregião,
microrregião, município, distrito), inclusive agrupamentos que podem ser criados a critério
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da equipe de gestão e operação do sistema. Entre estas que podem ser criadas, estão
delimitações geográficas estabelecidas para efeito de circunscrever a alçada de atuação de
órgãos públicos ou entidades privadas. As georreferências são hoje de responsabilidade
exclusiva da equipe da GPI, sendo eventualmente atualizadas pelo analista (GSI). A
entrada desses dados obedece às regras de hierarquia que serão mantidas.

3.3.3 Dados de indexadores

Os indexadores, sendo termos repertoriados em vocabulários controlados, terão acesso
restrito para efeito de alteração. Somente os operadores autorizados pela instância respon-
sável pela manutenção do controle terminológico poderão proceder a alterações na lista
de termos. As alterações nos indexadores serão obrigatoriamente comunicadas a todos os
operadores e usuários do sistema. Talvez seja prudente que a justificativa para qualquer
mudança nos operadores esteja presente no banco de dados de alguma maneira, para que
apareça automaticamente em textos de ajuda ou outras referências.

Além das operações de criação, alteração e exclusão dos indexadores e das relações
entre eles, deverá ser também implementada operação de associação do resultado de uma
pesquisa a determinado indexador.

As relações entre indexadores e qualificadores devem ser conferidas pelo sistema no
momento da entrada. Assim, o sistema não permitirá, por exemplo, a inserção de uma
relação semântica inválida.

3.3.4 Qualificadores especiais

São em número restrito e estão definidos já na concepção do modelo de dados (ver
Anexo E na página 91). No caso não muito provável de alteração, esta teria de ser
autorizada pela instância responsável pelo controle terminológico. Conseqüentemente, o
acesso a essa operação seria de caráter restrito.

3.3.5 Dados de eventos institucionais

Na entrada de dados de eventos, existem vários atributos que já estão definidos hoje
e que atendem satisfatoriamente às necessidades da organização e da realização deles:

1. nome;
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2. tema do evento;

3. tipo de evento (seminário legislativo, fórum técnico, ciclo de debates, teleconferência,
audiência pública, conferência estadual, feira ou exposição);

4. programa do evento;

5. datas;

6. critérios de participação em grupos de trabalho;

7. instituições de apoio;

8. relevância da participação de servidor da ALMG na carreira funcional.

Deverá ser implementado recurso que atenda o caso dos eventos que se desdobram em
sub-eventos, quando são regionalizados, por exemplo. Esse recurso será adicionado aos
atributos do evento, assim como o regulamento, quando houver.

3.3.6 Desenvolvimento de evento

Na fase de organização e durante a realização de eventos, várias operações são feitas,
refletindo acontecimentos reais. Essas operações continuam as mesmas que existem hoje
no Sistema de Eventos - EI:

1. inscrição de uma determinada pessoa no evento ou em sua organização;

2. composição de grupos (durante a organização ou a realização);

3. atribuição de papéis para pessoas;

4. previsão de reuniões (com a possível emissão de lista de presença em papel);

5. registro das presenças em reuniões.

3.4 Indexação

Indexar é tratar cada conteúdo ou cada informação geral ou específica de forma que
sua representação seja a mesma tanto no processamento quanto na pesquisa. A indexação
propriamente dita não trabalha com dados identificadores ou qualidades cuja represen-
tação esteja fora da alçada do processamento técnico das informações que compõem o
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banco de dados. A indexação abrange o tratamento dos temas e das categorias que, por
isso, são denominados atributos indexadores.

A indexação, do ponto de vista do impacto do tratamento da informação na eficácia
da pesquisa por assunto, pode ser considerada a atividade mais decisiva. Aqui são de
fundamental importância a disponibilidade de um vocabulário controlado bem construído
e atualizado e a habilidade e competência do pessoal que indexa. Quanto à competência, é
crucial a sensibilidade de perceber e representar, ao indexar, as relações entre a informação
processada e as demandas do usuário típico do sistema de informação.

Técnicas e instrumentos diversos são empregados na indexação, mas há sempre con-
trole da linguagem e um repertório dessa linguagem normalizada geralmente denominado
vocabulário controlado. Este pode ser, por exemplo, uma lista de termos em ordem alfa-
bética, sem relação hierárquica ou de outra natureza entre os termos, como a atual tabela
de categorias, hierarquizada praticamente só na sua parte não temática, que é dedicada
à estrutura da administração pública nas esferas federal, estadual e municipal. A forma
mais conhecida de vocabulário controlado, pelo menos no campo da informação especia-
lizada, é o tesauro, no qual termos gerais e específicos são listados e ligados por relações
de hierarquia e significado. Constam ainda do tesauro notas relativas ao emprego correto
dos termos.

Como apontado anteriormente, um dos objetivos do grupo foi desdobrar a atual ta-
bela de categorias em duas: uma para contemplar os temas e outra para classificar as
instituições de acordo com sua natureza.

Para tratamento dos temas, que podem ser entendidos também como assuntos ou
áreas de atuação, optou-se por construir, com estrutura de tesauro e a partir da parte
temática da atual tabela, a Lista de Classificação Temática (ver Anexo B na página 65).
Cada termo foi analisado e mantido, excluído ou alterado de acordo os seguintes critérios
previamente estabelecidos:

1. atendimento das atuais e potenciais demandas de pesquisa;

2. atualização da terminologia de acordo com o uso técnico ou de domínio público;

3. autorização de termos até o nível de especificação considerado eficaz para atender
às demandas e representar a atuação das entidades cadastradas;

4. estabelecimento das relações de hierarquia e semânticas requeridas pelo contexto;
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5. elaboração de notas explicativas para orientar o emprego dos descritores, quando
necessário.

A alteração mais substantiva, em termos de conteúdo, foi o desdobramento da maioria dos
temas em vários níveis de especificação. Um bom exemplo é o caso do tema EDUCAÇÃO.
Enquanto na tabela atual temos apenas o descritor EDUCAÇÃO e, como subcategoria,
o descritor ENSINO SUPERIOR, na nova lista temos todas as modalidades de educação
previstas na legislação. Para a educação superior foram criados descritores não apenas
para as grandes áreas de conhecimento, mas também para todos os cursos de graduação.

A Lista de Categorias, entendida como categorias de pessoas jurídicas, resulta do tra-
tamento sistemático das instituições com o objetivo de classificá-las segundo sua natureza
(ver Anexo C na página 83). O conceito de natureza aqui não corresponde ao da doutrina
jurídica e legislação, cuja referência básica é o Código Civil, o qual, seguido com rigor,
pouco serviria para atender às nossas necessidades de classificação. Justamente para se
evitar dúvidas conceituais, optou-se pela simples categorização, pressupondo que os crité-
rios trazem aquela parcela de arbitrariedade necessária para atender aos nossos objetivos
específicos. Procurou-se atender à necessidade, hoje presente na quase totalidade das pes-
quisas, de filtrar as instituições segundo sua natureza, definida por pertencer a uma classe
que se distingue claramente de outra classe. Essas classes foram discriminadas a partir do
histórico das demandas e pesquisas no banco de dados, da realidade e das perspectivas do
relacionamento da Assembléia com parceiros e cidadãos. A categorização já estava pre-
sente na tabela atual, só que muito deficiente, uma vez que não obedecia aos princípios
de exaustividade e exclusividade, isto é: abranger todo o universo das instituições e não
permitir confusão entre uma categoria e outra. As categorias, por sua vez, não procuram
abarcar, excluindo-se o tema, todas as outras facetas da instituição.

Aspectos que não cabem na lista de categorias, por serem de outra natureza, mas
relevantes do ponto de vista das demandas, foram tratados em campos diferentes, como
é o caso dos subconjuntos MUNDO OFICIAL e o TERCEIRO SETOR.

3.5 Produtos

Além da emissão dos relatórios usuais e de formulários de etiqueta, o sistema permitirá
a construção e a emissão de relatórios customizados, para análise estatística da base de
dados e, nesse caso, tanto em meio impresso quanto eletrônico. Entretanto o nível de
complexidade dos relatórios acompanhará, paulatinamente, a evolução do sistema, em
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sintonia com o planejamento das prioridades.

É importante ressaltar que todas a emissões estarão regulamentadas pela política de
acesso, que irá estabelecer os diferentes níveis entre os usuários, operadores e gestores
do sistema. Aventou-se que esses relatórios deverão ser, de preferência, gerados através
do software livre BROffice, o que permitiria, com a simples elaboração de novos gabari-
tos (templates) por parte do usuário, a modificação de relatórios sem a necessidade da
intervenção da GSI.

Deverá, ainda, ser facilitada a abertura de correio eletrônico e da página na internet
para cada um ou para todos os registros que resultarem de determinada pesquisa.

3.6 Controle de qualidade

Aqui se incluem os mecanismos internos ou externos ao sistema, que permitirão a
manutenção da qualidade dos dados no cadastro. São considerados internos os recursos
próprios do sistema, tais como regras do que é permitido ou não permitido, listas de pala-
vras e vocabulários controlados. Recursos externos são aqueles previamente estabelecidos
na organização dos trabalhos da equipe para fazer parte das rotinas dos operadores, re-
visores ou supervisores. Enfim, o controle de qualidade abrange todas as operações que
afetam a confiabilidade das informações armazenadas. Confiabilidade é uma caracterís-
tica do produto que, na fase de entrada de dados, se concretiza através da fidelidade às
fontes, da correção na digitação, na observação de padrões preestabelecidos e na revisão
de todo o movimento. O instrumento indispensável para a revisão e correção de erros é o
relatório de crítica.

3.6.1 Quarentena de registros

Cada registro terá um indicador de status para a qualidade do conjunto de seus dados,
com espaço para comentário. O indicador de "quarentena", além de ser utilizado para a
geração do relatório de crítica, excluirá aquele registro da maioria das pesquisas. Algumas
pesquisas realizarão esse bloqueio por default, outras não, segundo a necessidade de cada
tipo de pesquisa.

Os registros em quarentena somente poderão ser transformados em registros "canô-
nicos" através da atuação de um operador que deverá ter privilégios especiais de revisão
do banco de dados. Registros canônicos podem ser retornados à quarentena por qualquer
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operador, mediante uma justificativa que deverá ser registrada de maneira adequada no
sistema.

Determinadas vias de entrada de registros no sistema (web, canais de integração com
outros sistemas, importações eventuais de dados) deverão colocar todos os registros novos
em quarentena.

3.6.2 Consistência de normalização

Ao serem realizadas entradas de dados, as normas de nomenclatura que forem defini-
das deverão, se possível, ser conferidas pelo sistema. Dentre as normas possíveis estão as
de não utilizar siglas dentro do nome de uma pessoa, não abreviar, não utilizar o nome de
instituição hierarquicamente superior no nome de uma instituição (por exemplo, "Escola
de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais" não seria admitido como nome
de instituição, já que a universidade, no caso, é outro registro do cadastro e é hierar-
quicamente superior à escola de medicina. Nesse caso, o nome admitido seria "Escola de
Medicina").

Para os atributos, existem normas específicas de semântica e hierarquia que devem
ser respeitadas, e o sistema não permitirá entradas que firam essas normas. Não seria
permitido, por exemplo, classificar como pública entidade qualificada como pertencente ao
terceiro setor. Também não poderia ser classificado como público órgão de representação
de país estrangeiro ou de organismo internacional, pois a estrutura da administração
definida e residente no banco de dados refere-se às esferas e poderes do Brasil. Ainda
um terceiro exemplo: termo não autorizado, mas constante da lista de temas através da
indicação USE, não seria aceito como indexador.

3.6.3 Consistência de duplicação e unificação

Na entrada de dados, também deixarão de ser admitidos dados que o sistema possa
detectar como pertencendo a outro registro. Por exemplo, se uma pessoa é registrada com
o mesmo número de CPF de outra ou com nome que varia pouco em relação a outro que
já existe, o sistema deverá emitir um alerta e, caso o operador insista, colocar o registro
em quarentena enquanto este não for revisado.
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3.6.4 Diferenciação de perfis de operadores e de operações

Todas as operações que forem feitas devem gerar um registro na base de dados, con-
tendo data, hora, qual operação foi realizada, quem operava o sistema e qual dado foi
sobrescrito. Inclusive as aprovações/reprovações por parte do revisor deverão gerar esse
registro, incluindo campo de comentário.

Isso permitirá, além da apuração de responsabilidades por alterações nos dados, tam-
bém a implementação de uma interface de revisão que permita ao revisor desfazer opera-
ções que ele considere incorretas.

Determinamos, a princípio, a necessidade de pelo menos quatro classes de operações:

1. operações comuns;

2. operações importantes, que devem pedir ao operador que repita sua identificação;

3. operações privilegiadas, que somente estarão disponíveis para determinados opera-
dores;

4. operações em grupo ou supervisionadas, que somente surtem efeitos após uma confir-
mação feita por outro operador, que pode ser o supervisor/revisor daquela operação.

3.6.5 Relatório de crítica

O ponto focal do controle de qualidade será, sem dúvidas, o relatório de crítica, no
qual o sistema incluirá todos aqueles registros que foram colocados em quarentena, seja
manualmente seja através de uma checagem automática. Esse relatório deve permitir
níveis de crítica a serem definidos (por exemplo, incluir ou excluir pessoas com nomes
semelhantes ou desconsiderar as revisões feitas por um determinado operador).

O relatório poderá ser emitido em papel (via BrOffice), mas sua verdadeira utilidade
estará em ser operado na interface on line, em que, através de modalidades de pesquisa
simplificadas, poderão ser verificados outros dados e, através de botões, se terá acesso a
funcionalidades úteis para acertos nos registros. Por exemplo, um registro duplicado virá
no relatório com um botão "unificar estas pessoas", que levará à operação de unificação,
sem necessidade de acesso a menus.
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3.7 Integração

Vislumbrou-se a possibilidade de integração do sistema com a infra-estrutura interna
de informática da ALMG, em especial nas seguintes operações:

1. coletas de dados das eleições;

2. cadastros de pessoas e instituições mantidos pela Escola do Legislativo;

3. cadastros de pessoas e instituições captados e mantidos pelo Espaço Político-Cultural
Gustavo Capanema, da Coordenação de Cerimonial e Relações Públicas;

4. cadastros de fornecedores mantidos pela Gerência de Patrimônio (Compras);

5. cadastros de contratados mantidos pela Procuradoria (Central de Contratos);

6. cadastros de prestadores de serviços mantidos pela Coordenação de Saúde e Assis-
tência;

7. cadastros de credores mantidos pela Gerência de Finanças e Contabilidade;

8. cadastros de dados de servidores da ALMG (obviamente, somente os dados não-

confidenciais).

Ainda, aventou-se a possibilidade de integração dos dados com dados oriundos de fontes
externas à ALMG, como por exemplo:

1. Telemar (cadastros de telefones e endereços);

2. Correios (cadastros de endereços e CEPs);

3. Receita Federal (cadastros de endereços via CPF/CNPJ);

4. INSS (consulta de certidão negativa de débito);

5. TRE (consulta a ocupantes de cargos eletivos, entre outras);

6. Órgãos de Defesa Social (consulta a antecedentes).

Com isso, a captação das informações do público participante dos eventos institucionais
ganharia grande agilidade e precisão e, em alguns aspectos, reforçaria o controle da segu-
rança interna, com a identificação imediata e georreferenciada de todos os inscritos.
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4 Gestão do Sistema de
Informações do Cadastro
Institucional

4.1 Considerações iniciais

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais é uma instituição pública que possui um
parque de informática já consolidado e com recursos amplamente utilizados, tanto na
esfera política, pelos gabinetes parlamentares e suas assessorias, quanto na esfera admi-
nistrativa e, em alguns casos, até pelo público externo. Ao longo do tempo, em função
da atuação da Assembléia, da universalização do acesso à tecnologia da informação e da
popularização do ambiente virtual, essa utilização tem aumentado muito, tornando explí-
citos alguns problemas na operação do Sistema de Informações do Cadastro Institucional
(SICI). Os principais problemas do SICI são: nível de indexação pouco específico; carência
de padronização na entrada de dados; duplicidade de informações; registros incompletos;
operadores com treinamento inadequado; recursos limitados de pesquisa; controle de qua-
lidade deficiente; desperdício de material, tempo e dinheiro pela utilização de material
inadequado (Ex: etiquetas de baixa qualidade). A necessidade de corrigir esses proble-
mas e combater as causas requer um novo modelo de gestão do sistema.

Durante o trabalho do Grupo Técnico (GT), tornou-se consenso entre seus integrantes
a importância de uma gestão adequada para a boa utilização das informações armazena-
das nas suas diversas bases de dados. Isso possibilita o estabelecimento de uma política
consistente de aprimoramento dessas bases, com vistas a subsidiar, ainda mais, o processo
de interlocução da ALMG com seus diversos públicos de interesse, incluindo a sociedade
civil organizada e os demais poderes do Estado. Nessa interlocução, a Assembléia de Mi-
nas é referência nacional. Como o compartilhamento de informações internas e externas
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tem se mostrado um caminho sem volta, principalmente quando o foco é o desenvolvi-
mento e o acompanhamento de políticas públicas e ações legislativas, é decisivo que a
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administração da Casa compreenda a importância estratégica do SICI e de suas funci-
onalidades. Além disso, o GT entende que gerir um sistema de informações é buscar
formas de potencializar as ferramentas de captação e tratamento do conjunto de dados
de interesse, passando pela implementação de procedimentos com regras claras, de fácil
aplicabilidade, que determinarão as ações em todas as fases de manutenção do sistema:
a entrada, o processamento e a saída de dados. Para que possamos alcançar a eficiência
necessária na gestão dessa ferramenta, serão definidas as responsabilidades dos pontos de
vista estratégico e operacional, os recursos materiais e humanos, a qualificação da equipe,
os indicadores de desempenho, as metas de qualidade, a documentação das ações (log) e
a avaliação dos resultados obtidos (feeedback). Busca-se, dessa forma, criar rotinas que
elevem o nível de assertividade tanto na entrada dos dados (data warehouse), quanto na
recuperação de informações (data mining).

4.2 O princípio da gestão compartilhada

Atualmente, o SICI, formado pelos bancos de dados Eventos Institucionais, Cadastro
Institucional e Localidades, tem uma gestão compartilhada. Como vimos no diagnóstico,
se por um lado tal gestão proporcionou condições e facilidades para importantes avanços
no aprimoramento do sistema, por outro gerou fragmentação, implementando adequações
pontuais, muitas vezes orientadas às necessidades específicas de cada setor responsável.
Os avanços alcançados e seus desdobramentos positivos para a ALMG indicam a viabi-
lidade e a necessidade de uma gestão compartilhada com uma visão que leve em conta
todas as necessidades da instituição. O pressuposto da qualidade impõe uma visão sistê-
mica do processo, com o controle detalhado de todos os procedimentos e, principalmente,
das alterações para o aprimoramento dos recursos do SICI. Essa visão tem por objetivo
integrar e, nesse sentido, buscar soluções que levem em conta os interesses da institui-
ção como um todo, sem perder a flexibilidade necessária para atender às demandas dos
diversos setores da Casa, transformando as experiências positivas em fatores multiplica-
dores, possibilitando um modelo de evolução exponencial. Acreditamos que a ampliação
do atual processo de gestão compartilhada, somando a competência e a expertise de ou-
tros importantes setores da Casa, como a GDI e a GSI, às visões da GPI e da CCRP,
juntamente com a aplicação do conceito de sistema de informação para suporte a decisões
e o estabelecimento de uma política de acesso mais abrangente, será de grande valia para
a Assembléia e fundamental no atendimento das demandas atuais e futuras.
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4.3 A proposta de gestão

O SICI tem caráter estratégico e deve ser visto como importante ferramenta de su-
porte para decisões na área administrativa, no planejamento das ações de relacionamento
da Assembléia, e também como orientação para o desenvolvimento de estratégias de co-
municação com seus diversos públicos. Do ponto de vista técnico, o modelo de gestão do
sistema precisa ser centralizado, dinâmico e ágil, baseado em modernas técnicas admi-
nistrativas, canalizando as ações para um retorno mais rápido e confiável, otimizando os
recursos humanos, técnicos e financeiros, tendo a isenção política como uma das bases do
trabalho. Para alcançar esse objetivo, nossa proposta é transformar o GT num Comitê
Gestor (CG), assegurando a continuidade do trabalho que foi desenvolvido. Essa comissão
de assessoramento técnico será de caráter permanente e composta por funcionários conhe-
cedores das diretrizes, dos parâmetros técnicos, da operação e das regras de normalização
e classificação adotadas no sistema. Sua principal função será a de avaliar a evolução
do SICI e propor soluções integradas e em sintonia com os objetivos da instituição. Essa
gestão deverá ser fruto de uma intensa combinação de esforços do CG com os supervisores
setoriais e os operadores, o que indica outra característica fundamental: o sucesso desse
modelo é responsabilidade de todos os envolvidos. Com esse formato de gestão, espera-se
aumentar os recursos que a ALMG tem para interagir com seus públicos, nos âmbitos
interno e externo, através de procedimentos padronizados e informatizados de pesquisa,
cujas possibilidades de combinação darão ao usuário mais recursos no aprimoramento de
suas pesquisas e maior flexibilidade na produção e apresentação de relatórios. Essas infor-
mações poderão ser acessadas e consultadas inclusive através da internet. Entretanto, o
fornecimento gratuito da base de dados será restrito aos setores que compõem a Secretaria
da Assembléia, em razão dos recursos públicos investidos no sistema. A implementação
desse modelo é um grande desafio a ser assumido. Para tanto, algumas premissas impor-
tantes à garantia da consistência dos dados e à manutenção da confiabilidade do sistema
precisam ser observadas continuamente. São elas:

1. as responsabilidades de cada operador do sistema devem ser claras e do conhecimento
de todos os envolvidos;

2. a capacitação e o treinamento dos operadores do sistema devem anteceder a sua
abertura aos usuários;

3. a capacitação e o treinamento dos usuários devem anteceder o seu acesso às bases
de dados /



50	 4 Gestão do Sistema de Informações do Cadastro Institucional

4. as diretrizes de normalização e de classificação devem ser observadas compulsoria-
mente;

5. os responsáveis pela base de dados - a GPI, a CCRP, a ELE e outros a serem
relacionados no futuro - devem manter estreita interação, monitorando todas, as
etapas do processo.

Resumindo, a gestão do SICI será centralizada num comitê gestor, multidisciplinar e mul-
tissetorial, visando à padronização de procedimentos relativos ao sistema e à produção de
resultados positivos para a Assembléia, a partir do compartilhamento de responsabilida-
des e da coordenação das ações entre os supervisores setoriais e os operadores. A eficácia
operacional do sistema dependerá da responsabilidade de cada setor na alimentação ade-
quada dos dados específicos de sua área de atuação e do uso regular dos procedimentos
estabelecidos para a manutenção.

4.4 Estrutura de gestão

A gestão proposta está representada no diagrama da figura 4 na página oposta.

4.4.1 Definições importantes

Comitê gestor é o grupo intersetorial, formado pelos membros do Grupo de Trabalho
do Cadastro Institucional, de caráter permanente, responsável pela avaliação, pelo
acompanhamento das ações de manutenção e pela proposição de soluções evolutivas
para o sistema.

Responsável é o setor encarregado da entrada de dados, conforme descrito na seção 3.3.

Supervisor setorial é o funcionário encarregado da revisão da entrada de dados, do
acompanhamento das pesquisas dos operadores, da análise crítica e da ligação da
sua equipe de operadores com o Comitê Gestor.

Operador é o funcionário encarregado da entrada de dados, da pesquisa e da geração de
produtos.

Usuário é a pessoa que acessa o sistema, diretamente ou através dos operadores, para
fins de pesquisa e geração de produtos.
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Figura 4: Diagrama da estrutura da gestão proposta para o SICI
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4.4.2 Diretrizes gerais

As ações de gestão devem ser pautadas pelas seguintes diretrizes:

1. identificação e tratamento dos pontos críticos;

2. verificação contínua da defasagem tecnológica;

3. desenvolvimento e utilização de indicadores de desempenho e de metas de qualidade;

4. contribuição para agilizar o funcionamento da estrutura organizacional da ALMG;

5. aperfeiçoamento dos recursos de interlocução da ALMG com os seus públicos.

4.4.3 Atribuições, tarefas e responsabilidades

4.4.3.1 Comitê gestor

O comitê gestor atuará de forma colegiada e, periodicamente, se reunirá com os su-
pervisores setoriais, os operadores e com os gerentes dos setores usuários para, com base
na avaliação de cada um sobre a utilização da ferramenta, avaliar o funcionamento do
SICI e implementar as melhorias necessárias, compatibilizando as diversas demandas em
soluções integradas, de maneira que a experiência de um gere benefícios para todos. Isso
será possível graças à visão plural, fruto do conhecimento dos técnicos de diversos setores
da Casa, afastando do processo de decisão uma visão reducionista sobre as potenciali-
dades do sistema. Isso contribuirá para que patamares elevados sejam atingidos, pois
todos conhecerão a fundo o objeto e haverá melhores condições de utilização dos recur-
sos possíveis, o que possibilitará uma visão mais abrangente dos diversos aspectos que
compõem os sistemas com esse nível de complexidade. Dessa forma, será possível manter
um acompanhamento continuado do acesso e da utilização do SICI com uma abordagem
não restrita à tecnologia, voltada para a melhoria da gestão do sistema. O objetivo é
garantir a consistência e confiabilidade dos dados no processo de interlocução da ALMG
com seus diversos públicos de interesse, incluindo a sociedade civil organizada e os de-
mais poderes do Estado. Entretanto é de fundamental importância que esse comitê gestor
conte antecipadamente com o apoio e a confiança das instâncias de decisão, para que a
evolução do sistema aconteça com a agilidade necessária. Além disso, nos setores usuá-
rios do sistema que efetuarão a entrada de dados, haverá um funcionário - o supervisor
setorial - responsável pela análise crítica desses dados e verificação da sua consistência.
Esse responsável ficará encarregado de suprir o comitê gestor do SICI com as informações
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de sua análise. É fundamental o entendimento de que o reconhecimento formal desse co-
mitê é a garantia de que o trabalho desenvolvido tenha continuidade e gere os benefícios
almejados para a ALMG. Vale ressaltar que os membros da comissão não serão desviados
de suas funções usuais. Simplesmente incorporarão as tarefas relativas ao monitoramento
do funcionamento do sistema, tendo em vista o conhecimento global adquirido na fase de
planejamento das novas bases estruturais do SICI.

4.4.3.2 Supervisores setoriais

Eles serão encarregados da revisão da entrada de dados, através da análise do relatório
de crítica. Deverão efetuar as correções que forem de sua exclusiva competência e repassar
aos operadores as demais correções. Além disso, supervisionarão o trabalho de pesquisa e
geração de produtos. Caberá aos supervisores manter o CG informado sobre o desempenho
dos operadores e do sistema na sua área específica, fazendo assim a ligação entre as equipes
e o comitê gestor.

4.4.3.3 Operadores

Estes serão os encarregados pela inserção, correção e exclusão de dados . Para tanto,
deverão seguir compulsoriamente os manuais e as diretrizes de normalização e de clas-
sificação estabelecidos. Além disso, serão os responsáveis pela realização de pesquisa
para composição de relatórios específicos ou geração de arquivos, seguindo as orientações
normatizadas e as instruções dos supervisores setoriais.

4.4.3.4 Usuários

Os usuários deverão ser treinados para usar corretamente os recursos do sistema,
respeitando as restrições de divulgação das informações estabelecidas pela instituição.

4.4.3.5 Responsabilidades específicas da CCRP, da CPI e da GSI

A definição clara das responsabilidades atribuídas a cada setor classificado como Res-
ponsável, que serão praticadas pelos supervisores e operadores, é um dos pilares do funcio-
namento adequado do sistema. No caso específico desses dois setores, devido à realização
conjunta dos eventos institucionais, as responsabilidades seguirão as especificidades de
atuação de cada área, conforme relacionado a seguir:
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Caberá à CCRP:

1. Incluir os dados referentes aos organizadores (pessoas físicas) dos eventos planejados
pela CCRP;

2. Incluir os dados referentes aos palestrantes dos eventos planejados pela CCRP;

3. Incluir as informações (nome, data, programa e etapas) dos eventos planejados pela
CCRP;

4. Incluir os dados de pessoas jurídicas participantes dos eventos planejados pela
CCRP;

5. Cuidar da manutenção e atualização do Mundo Oficial de interesse da ALMG;

6. Proceder às inscrições dos eventos promovidos pela ALMG;

7. Fazer o acompanhamento e verificar a consistência dos dados referentes ao Mundo
Oficial, à imprensa e às pessoas físicas cadastradas no sistema, observada a viabili-
dade técnica dessa operação;

8. Disponibilizar informações ao público externo, seguindo as diretrizes estabelecidas
pela ALMG;

9. Emitir relatórios de pesquisa detalhada a partir de cortes temáticos, georreferenci-
ados e por período;

10. Emitir etiquetas.

Caberá à GPI:

1. Incluir os dados referentes aos organizadores (pessoas físicas) dos eventos planejados
pela GPI;

2. Incluir os dados referentes aos palestrantes dos eventos planejados pela GPI;

3. Incluir as informações (nome, data, programa e etapas) dos eventos planejados pela
GPI;

4. Incluir os dados de pessoas jurídicas (entidades de apoio) participantes da organi-
zação dos eventos planejados pela GPI;
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5. Fazer o acompanhamento e verificar a consistência dos dados referentes às pessoas
jurídicas cadastradas no sistema, observada a viabilidade técnica dessa operação;

6. Emitir relatórios de pesquisa detalhada a partir de cortes temáticos, georreferenci-
ados e por período;

7. Emitir etiquetas.

Caberá à GSI:

1. Prover recursos técnicos para o funcionamento do SICI;

2. Capacitar os operadores e usuários ou prover a infra-estrutura de treinamento,
quando necessário, para que um dos outros setores faça essa capacitação;

3. Disponibilizar pelo menos um analista de sistemas para as intervenções técnicas;

4. Acompanhar a evolução e as limitações do banco de dados, sob a ótica tecnológica.

4.4.3.6 Recursos materiais e humanos

Para facilitar a gestão do SICI, foi desenvolvida e será utilizada uma metodologia de
operação mais eficiente. Os operadores terão mais facilidade para manusear os recursos
do sistema, a partir de uma interface mais interativa e amigável, que contribuirá para a
identificação de pontos críticos, merecedores de interferência para melhoria do sistema.
Os supervisores também poderão executar seu trabalho de maneira mais fácil, através
da análise do relatório de crítica - recurso que agilizará a identificação das falhas na
alimentação do sistema - e contará ainda com os indicadores de desempenho do sistema
e as metas de qualidade a serem perseguidas e superadas. Com  isso, espera-se alcançar
maior agilidade na manutenção e no controle da consistência dos dados. Assim, com
diretrizes estratégicas e o controle do desenvolvimento e aprimoramento do sistema, a
interação com outros bancos de dados e a ampliação do acesso aos usuários institucionais
poderão acontecer mais intensamente, reflexo da maior eficácia operacional. Isso o tornará
um facilitador do funcionamento da estrutura organizacional da instituição.

A tecnologia é um produto extremamente perecível e de fundamental importância
para o funcionamento de qualquer sistema de informações. Do ponto de vista da infra-
estrutura de tecnologia, temos como proposta otimizar os recursos atualmente disponíveis,
reestudando o fluxo de tarefas e objetivando as ações interdepartamentais. Não obstante,
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a necessidade de investimentos para modernização e expansão da capacidade de proces-
samento é algo que não pode ser protelado. Considerando a realidade tecnológica da
Assembléia de Minas, esse é um ponto crítico para a modernização e utilização do SICI.
Os equipamentos disponíveis para o uso e operação do sistema - banco de localidades, de
eventos e de entidades - são parcialmente obsoletos e não têm conseguido acompanhar
o aumento da demanda e, conseqüentemente, do nível de exigências impostas. As pes-
quisas e os relatórios solicitados têm requerido cruzamento de informações cada vez mais
complexos e distintos, o que exige sempre mais capacidade de processamento. Para que
não aconteçam grandes traumas operacionais, com paralisias e retardos do sistema, ge-
rando desgaste na qualidade dos relacionamentos mantidos pela Assembléia, desperdício
de tempo, de mão-de-obra, de conhecimento e de recursos públicos com manutenções téc-
nicas recorrentes, é preciso investir na compra de equipamentos adequados à demanda e
na formação dos recursos humanos empregados. Aos gestores do SICI caberá o monitora-
mento dos indicadores de funcionamento e operação, verificando a defasagem tecnológica
dos equipamentos e a necessidade de reciclagem dos operadores, propondo as correções
necessárias à garantia de agilidade e eficiência do sistema. Quanto à documentação, en-
tendemos que se devem registrar todos os passos de evolução dessa ferramenta. Como
ponto de partida, esse relatório cumpre a tarefa da documentação de histórico, análise di-
agnóstica, propostas de evolução e modelo de gestão. Para o futuro, a idéia é documentar
a implementação de cada módulo, descrevendo suas características técnicas e sua função.

4.5 Transição das informações e dados

Um dos pontos mais importantes e trabalhosos para que a evolução e operação do
SICI sejam bem-sucedidas é a forma como acontecerá a transição para o formato pro-
posto. Nesse ponto, a atuação do Comitê Gestor será decisiva para a constituição de uma
base de funcionamento sólida e confiável. O CG ficará encarregado de acompanhar todas
as fases do processo de transição através dos meios mais adequados. O ponto de partida
desse trabalho será a elaboração, em conjunto com a área de suporte de informática, de um
planejamento e um cronograma de transição, incluindo a descrição detalhada das etapas
e os prazos a serem observados, tanto do ponto de vista técnico quanto de investimentos.
O suporte de informática também terá um papel decisivo durante o processo de transição.
Caberá a ele viabilizar as soluções técnicas necessárias para o cumprimento do planeja-
mento e cronograma estabelecidos junto com o Comitê Gestor. Essas soluções deverão
propiciar uma transição organizada, feita com a máxima cautela, observadas as regras de
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normalização para a entrada de dados, e com o acompanhamento crítico, para que não
ocorram perdas, misturas ou duplicações de dados. A seguir, apresentamos o conjunto de
ações imprescindíveis a uma boa transição do sistema atual para o novo formato:

1. planejamento das ações e de um cronograma de execução, conforme dito anterior-
mente;

2. atualização das tabelas do sistema;

3. importação dos dados do sistema atual;

4. reclassificação dos dados, com base nas tabelas atualizadas;

5. eliminação de erros (registros errados ou incompletos);

6. eliminação dos registros duplicados;

7. enquadramento das entradas de dados nas novas normas;

8. treinamento dos operadores;

9. verificação do controle de qualidade na transição dos dados, analisando-se os rela-
tórios de crítica.

Em cada setor responsável, o trabalho rigoroso desenvolvido pelos operadores e superviso-
res na operação, sob a orientação do CG, e a observância das diretrizes de normalização e
de classificação são pontos chave para esse processo de transição. Dessa forma, a consistên-
cia inicial do sistema estará assegurada e haverá solidez para o início prático da operação
das bases integradas de dados, o que será fundamental para o bom funcionamento global
do SICI.

4.6 Política de acesso

O acesso às informações do Sistema de Informações do Cadastro Institucional será
franqueado, em princípio, a todos os setores que compõem a Secretaria da Assembléia.
Entretanto, será regulado por princípios de segurança, desenvolvidos pela GSI e atual-
mente praticados por todos os usuários. Conforme descrito no item "Atribuições, Tarefas
e Responsabilidades" (seção 4.4.3 na página 52), existirão diferentes níveis de acesso, de
acordo com a função do setor ou do servidor em relação ao sistema. Essa definição poderá
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sofrer alterações, na medida em que surgirem novas possibilidades, e sua reorientação
será proposta pelos gerentes dos setores classificados como responsáveis e devidamente
avaliada, do ponto de vista técnico, pelo comitê gestor. Inicialmente, serão adotados os
seguintes critérios, quanto aos acessos:

1. Comitê gestor: acesso sem restrições.

2. Supervisores setoriais:

- prerrogativas: entrada de dados, acesso ao relatório de crítica;

- restrições: alterações estruturais no sistema, podendo, entretanto, propor tais
alterações ao CG.

3. Operadores: acesso restrito às operações de entrada de dados, pesquisa e emissão
de produtos. Todas as emissões de produtos deverão ser formalmente controladas
pelo supervisor setorial.

4. Usuários internos: acesso restrito às operações de pesquisa, podendo solicitar a
emissão de produtos ao supervisor setorial ou ao operador.

5. Usuários externos: acesso restrito à pesquisa de dados de pessoas jurídicas ou outros
dados que não firam o princípio da privacidade de pessoas físicas.

6. Emissão de produtos: permanecerá o procedimento em vigor. As sugestões de
alteração que porventura surgirem serão examinadas e encaminhadas pelo comitê
gestor.
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ANEXO A - Portaria 13 de março de 2006

O Diretor-Geral da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições, resolve designar os servidores João Augusto Gajo, matr. 2.693,
Humberto Massa Guimarães, matr. 11.977, Rogério de Senna, matr. 14.535, Ricardo
Moreira Martins, matr. 4.064, Luiz de Jesus, matr. 3.088, e Ana Lúcia N. Pimenta
Melane, matr. 7.523, para, sob a coordenação do primeiro e secretariado pelo segundo,
comporem o grupo de trabalho encarregado de desenvolver ações para o aperfeiçoamento
dos Bancos de Dados "Cadastro de Instituições - CF e "Eventos Institucionais - EI".
Diretoria-Geral, em 13 de março de 2006.

Luís Antônio Prazeres Lopes - Diretor-Geral
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ANEXO B - Classificação Temática

AÇÃO SOCIAL
TR VOLUNTARIADO

AFRODESCENDENTE
USE NEGRO

AGRICULTURA
TG AGROPECUÁRIA
TR ALIMENTAÇÃO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PECUÁRIA
SILVICULTURA

AGROPECUÁRIA
TE AGRICULTURA
PECUÁRIA
TR ALIMENTAÇÃO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E DE BEBIDAS
MEIO AMBIENTE
.SAÚDE ANIMAL

ÁGUA
USE RECURSOS HÍDRICOS

ALCOOLISMO
USE DROGA

ALIMENTAÇÃO
TE NUTRIÇÃO
TR AGROPECUÁRIA
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- INDÚSTRIA ALIMENTíCIA E DE BEBIDAS
PESCA
-SAÚDE

ARTES
TE DANÇA
ESCULTURA
LITERATURA
MÚSICA
PINTURA

-- PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
TEATRO
TG CULTURA
TR ARTESANATO
FOLCLORE
PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ARTESANATO
TG CULTURA
TR ARTES
FOLCLORE
INDÚSTRIA
PATRIMÔNIO HISTÓRICO

BIODIVERSIDADE
TG MEIO AMBIENTE
TR EDUCAÇÃO AMBIENTAL
RECURSOS HIDRICOS
SANEAMENTO AMBIENTAL

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
TR CURSO DE GRADUAÇÃO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CLIPPING
NE Trata-se de serviço profissional de apuração, coleção e fornecimento de matérias jor-
nalísticas, sobre um determinado assunto, pessoa ou instituição, publicadas na mídia
impressa e/ou eletrônica.
TG IMPRENSA
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COMÉRCIO
TR DEFESA DO CONSUMIDOR

COMUNICAÇÃO
TE IMPRENSA
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
RELAÇÕES PÚBLICAS
TR INDÚSTRIA GRÁFICA
TELECOMUNICAÇÕES

COOPERATIVISMO
'IR ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

CRIANÇA E ADOLESCENTE
TG DIREITOS HUMANOS
TR HOMOSSEXUAL
IDOSO
MULHER
NEGRO
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
POVOS INDíGENAS

CULTURA
TE ARTES
TE DANÇA
ESCULTURA
LITERATURA
MÚSICA
PINTURA
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
TEATRO
ARTESANATO
FOLCLORE
PATRIMÔNIO HISTÓRICO

CURSO DE GRADUAÇÃO
NE Consultar lista específica com a área dos cursos.
TE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
TG EDUCAÇÃO SUPERIOR
TR CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
CURSO SEQUENCIAL
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
NE Consultar lista específica com a área dos cursos.
TG EDUCAÇÃO SUPERIOR
TR CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO
CURSO SEQUENCIAL
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CURSO SEQUENCIAL
NE Consultar lista específica com a área dos cursos.
TG EDUCAÇÃO SUPERIOR
TR CURSO DE GRADUAÇÃO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
TG CURSO DE GRADUAÇÃO
TR CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
CURSO SEQUENCIAL
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

DANÇA
TG ARTES
TR ESCULTURA
LITERATURA
MÚSICA
PINTURA
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
TEATRO

DEFESA CIVIL
TG DEFESA SOCIAL
TR SEGURANÇA PÚBLICA

DEFESA DO CONSUMIDOR
TR COMÉRCIO
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DEFESA SOCIAL
TE DEFESA CIVIL
SEGURANÇA PÚBLICA

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
UP POLÍTICA AGRÁRIA
TR AGROPECUÁRIA
ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

DIREITOS HUMANOS
TE CRIANÇA E ADOLESCENTE
GRUPOS ÉTNICOS
TE NEGRO
POVOS INDÍGENAS
HOMOSSEXUAL
IDOSO
MULHER
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

DROGA
UP ALCOOLISMO
ENTORPECENTE
TABAGISMO
TÓXICO
TR SAÚDE

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA
NE Organização de relações econômicas baseada na autogestão, cooperativismo ou asso-
ciativismo e na solidariedade.
TR COOPERATIVISMO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

EDUCAÇÃO
TE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
EDUCAÇÃO BÁSICA
TE EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
TE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCAÇÃO ESPECIAL
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EDUCAÇÃO SUPERIOR
TE CURSO DE GRADUAÇÃO
TE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
CURSO SEQUENCIAL

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
TG EDUCAÇÃO
TR BIODIVERSIDADE
MEIO AMBIENTE
RECURSOS HIDRICOS
SANEAMENTO AMBIENTAL

EDUCAÇÃO BÁSICA
TE EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
TE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCAÇÃO ESPECIAL
TG EDUCAÇÃO
TR EDUCAÇÃO SUPERIOR

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
TG EDUCAÇÃO BÁSICA
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
TR EDUCAÇÃO ESPECIAL

EDUCAÇÃO ESPECIAL
NE Trata-se de educação destinada a pessoas com necessidades especiais.
TG EDUCAÇÃO BÁSICA
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
TR EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

EDUCAÇÃO INFANTIL
TG EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TG ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
TR CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
CURSO SEQUENCIAL
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCAÇÃO ESPECIAL

EDUCAÇÃO SUPERIOR
TE CURSO DE GRADUAÇÃO
TE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
CURSO SEQUENCIAL
TG EDUCAÇÃO
TR EDUCAÇÃO BÁSICA
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

ENERGIA
NE Inclui refino de petróleo, produção de álcool, gás e de outros combustíveis.

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
TE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCAÇÃO ESPECIAL
TG EDUCAÇÃO BÁSICA
TR EDUCAÇÃO SUPERIOR

ENTORPECENTE
USE DROGA

ESCULTURA
TG ARTES
TR DANÇA
LITERATURA
MÚSICA
PINTURA
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
TEATRO

ESGOTO
TG SANEAMENTO AMBIENTAL
TR RECURSOS HÍDRICOS
RESÍDUOS SÓLIDOS

ESPORTE E LAZER
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FINANÇAS
NE Inclui banco, cooperativa de crédito, entidade de classe, órgão de gestão fazendária e
seguro.

FOLCLORE
TG CULTURA
TR ARTES
ARTESANATO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO

GRUPOS ÉTNICOS
NE Inclui também judeu, árabe e exilado político.
TE NEGRO
POVOS INDÍGENAS
TG DIREITOS HUMANOS
TR CRIANÇA E ADOLESCENTE
HOMOSSEXUAL
IDOSO
MULHER
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

HABITAÇÃO
TR INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

HOMOSSEXUAL
TG DIREITOS HUMANOS
TR CRIANÇA E ADOLESCENTE
IDOSO
MULHER
NEGRO
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
POVOS INDÍGENAS

IDOSO
TG DIREITOS HUMANOS
TR CRIANÇA E ADOLESCENTE
HOMOSSEXUAL
MULHER
NEGRO
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
POVOS INDÍGENAS
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IMPRENSA
TE CLIPPING
TG COMUNICAÇÃO
TR PUBLICIDADE E PROPAGANDA
RELAÇÕES PÚBLICAS

ÍNDIO
USE POVOS INDÍGENAS

INFORMAÇÃO
NE Trata-se de informação especializada.

INDÚSTRIA
TE INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E DE BEBIDAS
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
INDÚSTRIA DA RECICLAGEM
INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO
INDÚSTRIA DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL
INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE MINERAIS
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS
INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MADEIRA
INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS NÃO-METÁLICOS E DE PEDRAS PRECI-
OSAS
INDÚSTRIA DO COURO E DO VESTIÁRIO
INDÚSTRIA GRÁFICA
INDÚSTRIA METALÚRGICA BÁSICA
INDÚSTRIA QUÍMICA
INDÚSTRIA TÉXTIL
TR ARTESANATO

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E DE BEBIDAS
TG INDÚSTRIA
TR AGROPECUÁRIA
ALIMENTAÇÃO
PESCA

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
TG INDÚSTRIA
TR HABITAÇÃO
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INDÚSTRIA DA RECICLAGEM
TG INDÚSTRIA
TR MEIO AMBIENTE
RESíDUOS SÓLIDOS
SANEAMENTO AMBIENTAL

INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO
TG INDÚSTRIA

INDÚSTRIA DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL
TG INDÚSTRIA
TR INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MADEIRA
SILVICULTURA

INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE MINERAIS
UP MINERAÇÃO
TG INDÚSTRIA
TR INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS NÃO-METÁLICOS E DE PEDRAS PRE-
CIOSAS
INDÚSTRIA METALÚRGICA BÁSICA

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS
NE Inclui produção de máquinas diversas, inclusive máquina-ferramenta, motor, veículo
automotor e seus componentes, equipamento, aparelho e material elétrco e eletrônico e
para escritório e instrumento de precisão.
TG INDÚSTRIA

INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MADEIRA
NE Não inclui extração de madeira e produção de celulose e papel.
TG INDÚSTRIA
TR INDÚSTRIA DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL
SILVICULTURA

INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS NÃO-METÁLICOS E DE PEDRAS PRE-
CIOSAS
NE Inclui produção de cimento, cal, vidro, gesso, produto cerâmico, britamento, benefi-
ciamento e lapidação de pedra.
TG INDÚSTRIA
TR INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE MINERAIS

INDÚSTRIA DO COURO E DO VESTUÁRIO
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NE Inclui calçado, cinto, bolsa, artigo de viagem, malharia, tricotagem e moda.
TG INDÚSTRIA

INDÚSTRIA GRÁFICA
NE Inclui edição, impressão e reprodução.
TG INDÚSTRIA
TR COMUNICAÇÃO

INDÚSTRIA METALÚRGICA BÁSICA
NE Inclui produção de ferro-gusa, ferroliga, semi-acabado do aço, laminado, trefilados,
tubo, estrutura metálica, produto de forjaria, metalurgia de metal não-ferroso e fundição.
TG INDÚSTRIA
TR INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE MINERAIS

INDÚSTRIA QUIMICA
NE Inclui produção de resinas, tintas, fibras sintéticas, produtos farmacêuticos, defensivos
agrícolas e fertilizantes, produtos de limpeza, perfumaria, explosivos e artigos pirotécni-
cos.
TG INDÚSTRIA

INDUSTRIA TÊXTIL
NE Inclui artigo de cama, mesa e banho.
TG INDÚSTRIA

JUSTIÇA

LITERATURA
TG ARTES
TR DANÇA
ESCULTURA
MÚSICA
PINTURA
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
TEATRO

LIXO
USE RESIDUOS SÓLIDOS

MEIO AMBIENTE
TE BIODIVERSIDADE
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RECURSOS HIDRICOS
SANEAMENTO AMBIENTAL
TE ESGOTO
RESíDUOS SÓLIDOS
TR AGROPECUÁRIA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
INDÚSTRIA DA RECICLAGEM
PESCA
SILVICULTURA

MINERAÇÃO
USE INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE MINERAIS

MULHER
TG DIREITOS HUMANOS
TR CRIANÇA E ADOLESCENTE
HOMOSSEXUAL
IDOSO
NEGRO
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
POVOS INDÍGENAS

MÚSICA
TG ARTES
TR DANÇA
ESCULTURA
LITERATURA
PINTURA
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
TEATRO

NEGRO
UP AFRODESCENDENTE
TG GRUPOS ÉTNICOS
TR CRIANÇA E ADOLESCENTE
HOMOSSEXUAL
IDOSO
MULHER
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
POVOS INDÍGENAS

NUTRIÇÃO
TG ALIMENTAÇÃO
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TR SAÚDE

PATRIMÔNIO HISTÓRICO
TG CULTURA
TR ARTES
ARTESANATO
FOLCLORE

PECUÁRIA
TG AGROPECUÁRIA
TR AGRICULTURA

PESCA
NE Inclui aquicultura: criação de peixe e outros animais aquáticos em ambiente contro-
lado.
TR ALIMENTAÇÃO
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E DE BEBIDAS
MEIO AMBIENTE

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
TG DIREITOS HUMANOS
TR CRIANÇA E ADOLESCENTE
HOMOSSEXUAL
IDOSO
MULHER
NEGRO
POVOS INDÍGENAS

PINTURA
TG ARTES
TR DANÇA
ESCULTURA
LITERATURA
MÚSICA
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
TEATRO

PLANEJAMENTO E GESTÃO
NE Instituições que atuam no assessoramento e na execução. Se necessário, classificar na
área específica.
TE PLANEJAMENTO E GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TR PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADUAL



78	 Anexo B - Classificação Temática

PLANEJAMENTO E GESTÃO FEDERAL
PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO E GESTÃO REGIONAL

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADUAL
TG PLANEJAMENTO E GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TR PLANEJAMENTO E GESTÃO FEDERAL
PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO E GESTÃO REGIONAL

PLANEJAMENTO E GESTÃO FEDERAL
TG PLANEJAMENTO E GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TR PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADUAL
PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO E GESTÃO REGIONAL

PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL
TG PLANEJAMENTO E GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TR PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADUAL
PLANEJAMENTO E GESTÃO FEDERAL
PLANEJAMENTO E GESTÃO REGIONAL

PLANEJAMENTO E GESTÃO NA ADMINISTRA-ÇÃO PÚBLICA
TE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADUAL
PLANEJAMENTO E GESTÃO FEDERAL
PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO E GESTÃO REGIONAL
TG PLANEJAMENTO E GESTÃO

PLANEJAMENTO E GESTÃO REGIONAL
TG PLANEJAMENTO E GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TR PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADUAL
PLANEJAMENTO E GESTÃO FEDERAL
PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL

POLÍTICA

POLÍTICA AGRÁRIA
USE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
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POVOS INDÍGENAS
UP ÍNDIO
TG GRUPOS ÉTNICOS
TR CRIANÇA E ADOLESCENTE
HOMOSSEXUAL
IDOSO
MULHER
NEGRO
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
NE Inclui cinema, TV e vídeo.
TG ARTES
TR DANÇA
ESCULTURA
LITERATURA
MÚSICA
PINTURA
TEATRO

PUBLICIDADE E PROPAGANDA
TG COMUNICAÇÃO
TR IMPRENSA
RELAÇÕES PÚBLICAS

RECURSOS HÍDRICOS
UP ÁGUA
TG MEIO AMBIENTE
TR BIODIVERSIDADE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ESGOTO
RESÍDUOS SÓLIDOS
SANEAMENTO AMBIENTAL

RELAÇÕES PÚBLICAS
TG COMUNICAÇÃO
TR IMPRENSA
PUBLICIDADE E PROPAGANDA

RESÍDUOS SÓLIDOS
UP LIXO
TG SANEAMENTO AMBIENTAL
TR ESGOTO
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INDÚSTRIA DA RECICLAGEM
RECURSOS HÍDRICOS

SANEAMENTO AMBIENTAL
TE ESGOTO
RESÍDUOS SÓLIDOS
TG MEIO AMBIENTE
TR BIODIVERSIDADE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
INDÚSTRIA DA RECICLAGEM
RECURSOS HIDRICOS

SAÚDE
TR ALIMENTAÇÃO
DROGA
NUTRIÇÃO
SAÚDE ANIMAL

SAÚDE ANIMAL
TR AGROPECUÁRIA
SAÚDE

SEGURANÇA PÚBLICA
TG DEFESA SOCIAL
TR DEFESA CIVIL

SEGURIDADE SOCIAL
NE Inclui previdência pública e privada.

SIVICULTURA
NE Inclui cultura de espécies florestais e exploração de seus produtos: madeira, lenha,
casca, resina, folhas e frutos.
TR AGRICULTURA
INDÚSTRIA DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL
INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MADEIRA

TABAGISMO
USE DROGA

TEATRO
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TG ARTES
TR DANÇA
ESCULTURA
LITERATURA
MÚSICA
PINTURA
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

TELECOMUNICAÇÕES
TR COMUNICAÇÃO

TÓXICO
USE DROGA

TRABALHO
NE Inclui emprego e desemprego.

TRANSPORTE E TRÂNSITO

TURISMO

VOLUNTARIADO
TR AÇÃO SOCIAL
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ANEXO C - Classificação por Categorias

ARQUIVO

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
NE Trata-se de instituição voltada para a melhoria de determinado bairro ou localidade
urbana ou rural.

ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS

BIBLIOTECA

CONSULADO/EMBAIXADA

COOPERATIVA

CRECHE

EMPRESA AGROPECUÁRIA

EMPRESA COMERCIAL

EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NE Exclui prestador de serviços nas áreas de saúde e financeira.

EMPRESA INDUSTRIAL

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA
NE Inclui autarquias, empresas públicas e de economia mista e fundações de direito pú-
blico.

ESCOLA
NE Inclui instituições de educação básica.

FÓRUM
NE Sede do Poder Judiciário da comarca.

FUNDAÇÃO
NE Exclui fundação de direito público.
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INSTITUIÇÃO AMBULATORIAL

INSTITUIÇÃO ARTÍSTICA

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL
NE Inclui instituição beneficente.

INSTITUIÇÃO CLÍNICA E AMBULATORIAL
NE Inclui consultório, clínica, laboratório de análise clínica, laboratório de diagnóstivo
por imagem, posto de saúde, centro de saúde, unidade de pronto-atendimento, serviço de
atendimento de urgência.

INSTITUIÇÃO CULTURAL
NE Exclui instituições artísticas.

INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

INTITUIÇÃO DE ESPORTE E LAZER

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NE Inclui banco, caixa econômica, cooperativa de crédito, financeira, bolsa de valores,
bolsa mercantil, corretora de valores, seguradora.

INSTITUIÇÃO DE PESQUISA

INSTITUIÇÃO DE SAÚDE ANIMAL
NE Inclui hospital, clínica veterinária e órgão fiscalizador ou normatizador.

INSTITUIÇÃO ÉTICO-FILOSÓFICA

INSTITUIÇÃO HOSPITALAR
NE Inclui policlínica, hospital, maternidade, Santa Casa.

INSTITUIÇÃO RELIGIOSA

MINISTÉRIO PÚBLICO

MUSEU

PARLAMENTO
NE Inclui Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembléias Legislativas, Câmara Dis-
trital e Câmaras Municipais. Exclui órgãos subordinados.

PARTIDO POLÍTICO

PLANO DE SAÚDE
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ÓRGÃO COLEGIADO
NE Inclui conselhos, comissões e comitês públicos. Exclui conselhos profissionais.

SECRETARIA/MINISTÉRIO
NE Inclui secretarias especiais, casas ou gabinetes civis, coordenadorias ou outros órgãos
com status de Primeiro Escalão do Governo.

SUBSECRETARIA
NE Inclui secretarias adjuntas e quaisquer outros órgãos de Segundo Escalão do Governo.

TRIBUNAL DE CONTAS

UNIDADE PRISIONAL
NE Inclui penitenciária, presídio, cadeia, colônia agrícola, industrial ou simi- lar, casa
de albergado, centro de reeducação de jovem adulto, centro de observação, hospital de
custódia e tratamento psiquiátrico.
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ANEXO D - Classificação da Educação

Superior

AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA

AGRONOMIA
ENGENHARIA AGRICOLA
ENGENHARIA FLORESTAL
MEDICINA VETERINÁRIA
ZOOTECNIA

ARTES E HUMANIDADES

ARTES
FILOSOFIA
LETRAS

CIÊNCIAS BÁSICAS

ESTATÍSTICA
FÍSICA
MATEMÁTICA
QUIMICA

CIÊNCIAS DA VIDA E AMBIENTAIS

BIOLOGIA
GEOGRAFIA
GEOLOGIA
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CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

ANTROPOLOGIA
CIÊNCIAS SOCIAIS
DIREITO
HISTÓRIA
NORMAL SUPERIOR
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
SERVIÇO SOCIAL
SOCIOLOGIA

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

BIBLIOTECONOMIA
COMUNICAÇÃO
COMPUTAÇÃO
INFORMÁTICA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ENGENHARIA E ARQUITETURA

ARQUITETURA
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ENGENHARIA ELÉTRICA
ENGENHARIA ELETRÔNICA
ENGENHARIA MECÂNICA
ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MINAS
ENGENHARIA QUÍMICA

GESTÃO E NEGÓCIOS

ADMINISTRAÇÃO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ECONOMIA
ECONOMIA DOMÉSTICA
TURISMO
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SAÚDE E BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO FÍSICA
ENFERMAGEM
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA
FONOAUDIOLOGIA
MEDICINA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
TERAPIA OCUPACIONAL
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ANEXO E - Outros Qualificadores

PESSOA FÍSICA
Conflita com qualificador pessoa jurídica.

PESSOA JURÍDICA
Conflita com qualificador pessoa física.

GÊNERO MASCULINO
Exige qualificador pessoa física
Conflita com: qualificador gênero feminino
qualificador gênero neutro
qualificador gênero desconhecido

GÊNERO FEMININO
Exige qualificador pessoa física
Conflita com: qualificador gênero masculino
qualificador gênero neutro
qualificador gênero desconhecido

GÊNERO NEUTRO
Exige qualificador pessoa fí—	cc&
Conflita com: qualificador gênero masculino
qualificador gênero feminino
qualificador gênero desconhecido

GÊNERO DESCONHECIDO
Exige qualificador pessoa física
Conflita com: qualificador gênero masculino
qualificador gênero feminino
qualificador gênero neutro

ENTIDADE PÚBLICA
Exige qualificador pessoa jurídica
Conflita com qualificador entidade não-pública

ENTIDADE NÃO-PÚBLICA
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Exige qualificador pessoa jurídica
Conflita com qualificador entidade pública

TERCEIRO SETOR

MUNDO OFICIAL

ESFERA FEDERAL

ESFERA ESTADUAL
NE Inclui Distrito Federal (DF).

ESFERA MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
NE Exclui Ministério Público.

PODER LEGISLATIVO
NE Exclui Tribunal de Contas.

PODER JUDICIÁRIO
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