Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos
Reunião em 27 de março de 2017
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN – Rio de Janeiro
Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional.
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional.
Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria.
Humberto Celeste Inarelli, Universidade Estadual de Campinas.
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Marco Aurélio Rodrigues Braga, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa.
Vanderlei Batista do Santos, Câmara dos Deputados.

Ausências justificadas:
• Brenda Couto de Brito Rocco, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
• Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados.
• Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Sumário dos assuntos tratados:
1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Revisão do e-ARQ Brasil.
Conforme previsto em última reunião, houve a apresentação e discussão dos documentos de referência
para aplicação na revisão do e-ARQ Brasil.
a) Carlos Ditadi apresentou artigos do livro “Los archivos digitales: una visión integradora” que discute o
modelo Moreq e suas versões.
b) O vídeo apresentado por Eloy Yamaoka, no VII Congresso Nacional de Arquivos – CNA em Fortaleza foi
reproduzido para os presentes.
c) Vanderlei Batista apresentou o trabalho desenvolvido por João Paulo Souza de Oliveira, intitulado
“Requisitos do e-ARQ Brasil para a Câmara dos Deputados”.
d) Cláudia Lacombe apresentou “Principles and Functional Requeriments for Records in Electronic Office
Environments”.
e) João Lima apresentou o modelo Records in Context – RIC, desenvolvido pelo Conselho Internacional de |
Arquivos.

Reunião em 28 de março de 2017
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN – Rio de Janeiro
Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional.
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional.
Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria.
Humberto Celeste Inarelli, Universidade Estadual de Campinas.
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Marco Aurélio Rodrigues Braga, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa.
Vanderlei Batista do Santos, Câmara dos Deputados.

Ausências justificadas:
• Brenda Couto de Brito Rocco, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
• Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados.
Sumário dos assuntos tratados:
2. Continuação das apresentações
f) Daniel Flores apresentou o resultado de sua pesquisa com base no levantamento de trabalhos de
conclusão de curso (TCC´s) cujo tema envolve documento digital e SIGAD. Claudia Lacombe sugeriu a
publicação de um artigo sobre o produto da pesquisa, tendo em vista sua relevância quanto aos resultados.
3. Proposta de atividade
Humberto Inarelli e Vanderlei Santos apresentaram proposta de atividade para os integrantes da CTDE que
consiste na elaboração de diretrizes para digitalização de documentos arquivísticos em fase corrente e
intermediária. Após discussão, decidiu-se que Humberto Inarelli elaborará uma nova proposta para análise
na próxima reunião, levando em conta as considerações que foram apontadas pelos demais integrantes.
4. Câmara Setorial de Arquivos de Instituições de Saúde - CSAIS
Foi realizada reunião com José Mauro da Fiocruz da CSAIS para tratar de assuntos concernentes aos
prontuários eletrônicos produzidos pelas instituições de saúde. Com relação aos procedimentos de gestão
dos documentos, estes deverão ser trabalhados em parceria com a Câmara Técnica de Gestão de
Documentos, que está sendo reorganizada pela comissão de coordenação do CONARQ. Quanto aos
requisitos para sistemas de prontuários eletrônicos, foi proposto um estudo de caso do sistema e-SUS e do
prontuário eletrônico do cidadão, com base na metodologia do Projeto InterPARES, nos moldes em que foi
realizado o estudo dos documentos de Autorização de Internação Hospitalar – AIH no Projeto InterPARES 3.
Os resultados desse estudo de caso deverão servir de base para se estabelecer requisitos mínimos para
sistemas de prontuários eletrônicos. Foi sugerido o nome de Brenda Rocco para liderar esta tarefa em
conjunto com a CSAIS.
5. Assuntos gerais
a) Por solicitação do CONARQ, verificou-se a possibilidade de realização de oficinas referentes ao e-ARQ
Brasil e RDC-Arq. Foi decidido por todos que a oficina de RDC-Arq será realizada no segundo semestre de
2017, sendo responsáveis pela sua realização Cláudia Lacombe e Daniel Flores, com apoio de Raquel Reis.
A oficina relativa ao e-ARQ aguardará nova oportunidade, devido sua revisão em curso.

b) Será agendada reunião com a Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais Iconográficos e Sonoros
para discussão de questões comuns aos documentos digitais (gestão e preservação).
c) Surgiu a discussão sobre gênero documental em relação aos documentos arquivísticos digitais, e
Vanderlei Santos se propôs a desenvolver um estudo sobre o tema e apresentá-lo na próxima reunião.
6. Próxima reunião prevista para 01 e 02 de junho de 2017.

TAREFA

RESPONSÁVEL(IS)

PRAZO

Elaboração do documento sobre a proposta de
atividade apresentada por Humberto Inarelli e
Vanderlei Santos.

Humberto Inarelli

Elaboração de projeto para desenvolver o estudo
de caso do e-SUS e do prontuário eletrônico do
cidadão de forma a estabelecer requisitos
mínimos para o desenvolvimento de sistemas de
prontuários eletrônicos.

José Mauro (CSAIS)
Brenda Rocco

Encaminhamento de propostas para a revisão do
e-ARQ Brasil.

Todos os integrantes da CTDE

15 de maio de 2017

Agendamento de reunião com a Câmara Técnica
de Documentos Audiovisuais Iconográficos e
Sonoros.

Cláudia Lacombe

30 de abril de 2017

Apresentação
de
estudo
sobre
gênero
documental e sua relação com documento
arquivístico digital.

Vanderlei Santos

01, 02 de junho de
2017

15 de maio de 2017

Rio de Janeiro, 30 de março de 2017.

Raquel Dias Silva Reis
Relatora

Cláudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

