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A taxonomia corporativa com abordagem facetada pode ser aplicada em
portais  corporativos  como  instrumento  de  organização  de  recursos
informacionais, tendo em vista minimizar a sobrecarga informacional dos
colaboradores da empresa. No mercado educacional isso também se faz
necessário, para garantir a competitividade, ampliação do portfólio e da
qualidade dos cursos, entre outras vantagens. Esta pesquisa tem como
objetivo  geral  a  elaboração  de  uma  taxonomia  corporativa  com
abordagem facetada para a organização documental necessária ao ato
regulatório de IES, com base no Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação  de  Autorização.  Para  tanto,  alcançar  esse  objetivo  foram
determinados os seguintes objetivos específicos: explorar conhecimento
acerca das taxonomias (foco em taxonomias corporativas); caracterizar a
abordagem  facetada  na  construção  de  uma  taxonomia  corporativa;
explorar os insumos informacionais regulatórios publicados pelo INEP e
pelo MEC, assim como aqueles produzidos como evidências pela IES; e
analisar  os  elementos  que  compõem o  Instrumento  de  Avaliação  de
Cursos de Graduação de Autorização para a estruturação da taxonomia. O
método de abordagem utilizado na pesquisa é o hipotético-dedutivo, com
a metodologia se caracterizando como de natureza aplicada, de objetivos
exploratórios,  com  procedimentos  técnicos  de  um  estudo  de  caso,
utilizando uma abordagem qualitativa. Para alcançar os objetivos, depois
da  aquisição  de  conhecimento  sobre  o  domínio,  empregou-se  os
procedimentos  metodológicos  propostos  por  Vital  e  Café  (2007),
compostos por cinco etapas: 1) estabelecimento das categorias gerais; 2)
coleta dos termos; 3) análise dos termos selecionados; 4) controle da
diversidade  de  significação;  e  5)  construção  dos  relacionamentos
semânticos. Os resultados da modelagem do domínio se orientaram pelos
principais elementos do Instrumento de Avaliação para Autorização de
novos  cursos,  e  a  abordagem  facetada  foi  incorporada  à  taxonomia
corporativa a partir dos princípios da Teoria da Classificação Facetada. O
recurso  informacional  foi  organizado dentro  de  doze  classes  básicas
macro,  empregando  diretrizes  de  normalização  e  padronização  da
terminologia. Concluiu-se que a taxonomia corporativa facetada dá apoio
à  gestão  do  recurso  informacional  da  holding,  e  foi  criada  com uma
estrutura  lógica  organizacional  que  faz  sentido  tanto  ao  setor  de
Regulação quanto aos avaliadores, facilitando a comunicação entre os
distintos  atores:  internos  (funcionários  da  holding)  e  externos
(avaliadores).
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