Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos
Reunião em 15 de março de 2018
Local: Miniauditório – Arquivo Nacional – Rio de Janeiro
Presentes:
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional.
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional.
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa.
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Brenda Couto de Brito Rocco, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados.
Marco Aurélio Rodrigues Braga, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Ausências justificadas:
•
•
•
•

Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria.
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados.
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal.
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas.

Sumário dos assuntos tratados:
1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Capacitação do CONARQ.
a) No primeiro semestre de 2018 a CTDE oferecerá dois cursos de capacitação. O primeiro, sobre earq Brasil, será ministrado por Brenda Rocco, que ficou responsável por atualizar os slides
utilizados nas oficinas anteriores com informações a respeito da revisão do e-ARQ, em curso. O
segundo, sobre Preservação de Documentos Digitais, terá Carlos Ditadi e Claudia Lacombe como
instrutores. O material didático, apresentado por Eloi Yamaoka, deverá ser analisado por todos os
integrantes, que poderão enviar sugestões até do dia 30 de março de 2018. Eloi preparará os slides
do curso a partir do material revisto.
b) Carlos Ditadi propõe que o curso de Preservação de Documentos Digitais fosse oferecido em
parceria com o Arquivo Público de Curitiba. Assim, Eloi Yamaoka poderia participar da capacitação
como instrutor, como também se atenderia uma demanda local. Claudia Lacombe, levará a proposta
à Domícia Gomes.
3. Exposição do estudo realizado por Vanderlei Santos sobre Gênero Documental.
a) A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos parabeniza o estudo realizado e apresentado, na
presente reunião, pelo integrante Vanderlei Batista dos Santos.
b) Considerando a importância do debate sobre o Gênero Documental, sugeriu-se o envolvimento da
academia na área de Arquivologia para se ampliar a discussão. Nesse sentido, foi proposta a
organização de um evento com o objetivo de enriquecer e aprofundar o tema. O evento será
realizado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, local de atuação da
integrante Brenda Rocco, durante a segunda semana de junho e será intitulado como Terminologia
Arquivística: Categorização de Gênero, Espécie e Tipologia dos Documentos.
4. Revisão do e-ARQ Brasil. Seguiu-se à revisão dos requisitos de funcionalidades. A seguir registra-se

algumas alterações, ordenadas conforme as seções de requisitos apresentadas no documento.

a) Organização dos documentos arquivísticos:
➔ O item 1.2.2 “Um SIGAD tem que associar, automaticamente, ao dossiê/processo o prazo e a
destinação previstos na classe em que o documento foi inserido.” foi removido para a seção 1.3
Classificação e Metadados Associados a Documentos.
b) Captura - Procedimentos gerais:
➔ Mudança na obrigatoriedade do item 2.1.13, de altamente desejável para facultativo.
➔ Incluir figura ilustrando a integração do SIGAD com diferentes sistemas de negócio.
➔ Identificou-se a necessidade de incluir o termo “elaboração” no glossário.
c) Avaliação e destinação:
➔ O título da seção passou a ser Avaliação: temporalidade e destinação.
a) Avaliação e destinação - Exportação de documentos:

➔ Analisou-se todos os requisitos apresentados e conclui-se que os requisitos existentes já
contemplam a maior parte dos necessários para tratar da integração do SIGAD com RCD-Arq.
Foram apontados alguns poucos a serem incluídos:
◦
◦
◦

Tratar do controle dos documentos exportados do SIGAD para o RDC-Arq: o SIGAD deve
manter os metadados e controlar/monitorar a temporalidade e a destinação.
Verificar aderência aos requisitos do DoD com relação a exportação em lote, para manter a
relação entre o que foi exportado e o que foi mantido no sistema.
Registrar em metadado que o documento foi exportado.

d) Pesquisa e Localização:

➔ A obrigatoriedade do item 4.2.16 passou a ser categorizada como altamente desejável.
Reunião em 16 de março de 2018
Local: Miniauditório – Arquivo Nacional – Rio de Janeiro
Presentes:
•
•
•
•
•

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional.
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional.
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa.
Vanderlei Batista do Santos, Câmara dos Deputados.
Marco Aurélio Rodrigues Braga, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Ausências justificadas:
•
•
•
•
•
•

Brenda Couto de Brito Rocco, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria.
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados.
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal.
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas.
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Sumário dos assuntos tratados:
4. Revisão do e-ARQ Brasil (continuação).
e) Tramitação e fluxo de trabalho.
➔ O texto introdutório dessa seção foi alterado, de maneira a deixar mais explícito que a seção inteira
não é obrigatória e que os requisitos só devem ser atendidos quando um SIGAD incluir recursos de
automação de fluxo de trabalho (workflow).
f)

Segurança

➔ Foi alterado o texto introdutório de diversas sessões sobre segurança, de maneira a deixar mais
explícito que a seção inteira não é obrigatória.
➔ Será incluída uma nova subseção a respeito de carimbo digital de tempo.
g) Segurança – Classificação da informação quanto ao grau de sigilo….
➔ Analisar conformidade dos requisitos com a LAI para a próxima reunião.
h) Segurança - Trilhas de Auditoria
➔ Carlos Ditadi apresentou estudo sobre trilha de auditoria, comparando os requisitos do e-ARQ Brasil
com os requisitos da norma DoD.
➔ Verificar a pertinência de se incluir alguns requisitos que constam do DOD – ver pesquisa do Carlos
Ditadi.
i)

Segurança - Assinaturas digitais

➔ Identificou-se a importância de se apresentar outras formas de autenticação além da assinatura
digital. O título dessa seção mudou para “Autenticação”, o texto introdutório será revisto e serão
tratadas tanto a autenticação por assinatura digital como por login/senha.
j)

Segurança – Criptografia

➔ Necessidade de revisar os requisitos conforme tecnologia e legislação atuais.
k) Armazenamento - Durabilidade
➔ Atualização no texto introdutório, dando ênfase para a longevidade dos recursos de
armazenamento.
l)

Preservação

➔ Identificou-se a necessidade de atualizar o texto introdutório para ficar em conformidade com os
documentos mais recentes da CTDE.
m) Interoperabilidade
➔ Incluir requisitos para oferecer metadados para as iniciativas de dados abertos.
Observação: os requisitos serão analisados com relação à diferenciação: funcionais e não funcionais.
Verificou-se que nas seções iniciais todos são funcionais, já nas seções finais, todos são não-funcionais. Há
ambos os tipos nas seções preservação, armazenamento e segurança. Nestes três casos, todos os

integrantes devem ler com atenção, para que na próxima reunião decida-se como apontar esta diferença na
nova versão do e-ARQ Brasil.
5. Assuntos gerais

a) Os integrantes presentes começaram a leitura do documento de orientação para oficina sobre
Preservação Digital, feito por Eloi Juniti Yamaoka, e fez algumas considerações.
6. Próxima reunião prevista para junho em data a ser agendada
TAREFA

Incluir no Glossário o termo Elaboração.
Elaborar um desenho ilustrando a integração do
SIGAD com os diferentes sistemas de negócio,
inclusive sistemas de protocolo.
7.3 (Classificação da informação quanto ao grau
de sigilo e restrição de acesso à informação
sensível) verificar conformidade com a LAI

RESPONSÁVEL(IS)

PRAZO

Rosely

Próxima reunião da
CTDE

Luiz Fernando Sayão

Próxima reunião da
CTDE.

Marco Aurélio Rodrigues
Braga
Vanderlei Batista do Santos

Próxima reunião da
CTDE

7.x - Criar nova seção com requisitos para
carimbo digital de tempo.

João Alberto de Oliveira Lima

Próxima reunião da
CTDE

7.4 (Trilha de auditoria) inclusão de novos
requisitos

Carlos Ditadi

Próxima reunião da
CTDE

Claudia Lacombe
Rosely Rondinelli

Próxima reunião da
CTDE

Carlos Ditadi

Próxima reunião da
CTDE

Análise dos requisitos quanto à diferenciação de
funcionais e não funcionais

Todos os integrantes da CTDE

Próxima reunião da
CTDE

Fazer uma menção a metadados na parte 1 do earq Brasil

Vanderlei Batista do Santos

Próxima reunião da
CTDE

7.6 (Criptografia) - revisar requisitos

7.5 - Texto
autenticação

introdutório

da

subseção

de

Revisão do texto inicial da seção Preservação

Rio de Janeiro, 21 de março de 2018.

Natasha Hermida Pereira Castro da Silva Levy
Relatora
Cláudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

