Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos
Reunião em 25 de novembro de 2015
Local: Arquivo Nacional
Presentes:








Brenda Couto de Brito Rocco, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carolina de Oliveira, Autoridade Pública Olímpica
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Margareth da Silva, Universidade Federal Fluminense

Ausências justificadas:




Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:
1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Orientação técnica com recomendações para o uso do PDF/A para documentos
arquivísticos:
a. Sugeriu-se que as diferenças entre PDF e PDF/A (e seus subtipos) aparecessem, de forma
resumida, numa tabela à parte.
b. Argumentou-se que a orientação técnica deveria prestar esclarecimentos sobre o PDF/A no
sentido de evitar maus usos do formato, como o da formação de pacotes de preservação a
partir do PDF/A-3.
c. A minuta, com as alterações, será encaminhada para João Lima.

Reunião em 26 de novembro de 2015
Local: Fundação Casa de Rui Barbosa
Presentes:



Brenda Couto de Brito Rocco, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Carolina de Oliveira, Autoridade Pública Olímpica







Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Marco Aurélio Rodrigues Braga, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:




Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:
3. Cláudia resumiu a experiência do Arquivo Nacional com as ferramentas RODA e Archivematica no escopo da definição de uma solução de Repositório Digital Confiável de Documentos
Arquivísticos – RDC-Arq para a instituição.
4. Orientação técnica sobre metadados de correio eletrônico:
a. Foi revista a tabela com os metadados. Alguns deles foram retirados, porque não se aplicam
a contextos em que não há um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos –
SIGAD.
b. Na própria tabela e em outras partes do documento, foram feitas observações para que o
grupo de trabalho responsável pela elaboração da orientação técnica adaptasse o texto ao
contexto de produção de mensagens de correio eletrônico.

Reunião em 27 de novembro de 2015
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear
Presentes:







Carolina de Oliveira, Autoridade Pública Olímpica
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Marco Aurélio Rodrigues Braga, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:




Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

5. Orientação técnica “Cenários de uso de RDC-Arq em conjunto com SIGAD”:
a. Decidiu-se que a primeira figura que ilustra o documento será a representação isolada de um
RDC-Arq, na seção “O que é um RDC-Arq?”. Sayão extrairá a figura das demais ilustrações,
nas quais o RDC-Arq é representada com “caixas” internas, e fará a transposição.

b. Lembrou-se que, na “ilustração 1” e na “ilustração 5”, o termo “ambiente de preservação”
deverá ser substituído por “ambiente de preservação e acesso”.
6. Sayão também deverá enviar uma nova proposta de logomarca para a CTDE, desenvolvida
a partir da ideia que apresentara inicialmente. A nova marca será incorporada à identidade
visual utilizada no sítio da Internet e em outros documentos produzidos pela CTDE, podendo,
inclusive, propor a adoção de uma nova palheta de cores.

7. Cláudia lembrou que é preciso fazer uma revisão dos termos do Glossário. Os integrantes
deverão ser consultados, até a segunda reunião da CTDE em 2016, acerca de termos a serem
incluídos. Carolina disse que poderia ajudar a coordenar esse levantamento.

8. Também para o segundo encontro da CTDE em 2016, a ser realizado no segundo trimestre,
será solicitada a Eloi uma proposta estruturada da orientação técnica com o detalhamento dos
metadados do e-ARQ Brasil, sugerida por ele na última reunião.

9. Rosely fará contato com os organizadores do Congresso Nacional de Arquivologia para
prospectar a realização, no segundo semestre de 2016, de uma reunião da CTDE aberta à
participação de representantes de instituições que estão implementando o e-ARQ, em
concomitância com o Congresso.

10. Observou-se que o monitoramento do sítio “Observatório do e-ARQ Brasil”, por parte de
seus responsáveis (Brenda Rocco, Carlos Ditadi e Daniel Flores), precisa ser retomado de
maneira mais regular, especialmente no que diz respeito a respostas às indagações feitas na
seção “Fórum”.

TAREFA
Finalização das ilustrações da
orientação técnica “Cenários de uso
de RDC-Arq em conjunto com
SIGAD”.

RESPONSÁVEL(IS)
Sayão

PRAZO
janeiro de 2016

Apresentação de sugestões para
nova logomarca da CTDE.

Sayão

1ª reunião de 2016

Encaminhamento da minuta da
orientação técnica sobre metadados
de correio eletrônico.

Brenda, Carolina, Daniel
Flores, Marco Aurélio,
Vanderlei.

1ª reunião de 2016

Considerações sobre a minuta da
orientação técnica com
recomendações para o uso do
PDF/A para documentos
arquivísticos.

João Lima

1ª reunião de 2016

Apresentação da proposta
estruturada de orientação técnica de
detalhamento dos elementos de
metadados do e-ARQ Brasil.

Eloi

2ª reunião de 2016

Levantamento das alterações a
serem feitas no Glossário da CTDE

todos

2ª reunião de 2016

Realização de reunião aberta junto
com o Congresso Nacional de
Arquivologia

todos

2º semestre de 2016

Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 2015.

José Márcio Batista Rangel
Relator

Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

