Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos
Reunião em 12 de maio de 2016
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear – Rio de Janeiro
Presentes:
• Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional.
• Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear.
• Margareth da Silva, Universidade Federal Fluminense.
• Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa.
• Carolina de Oliveira, Autoridade Pública Olímpica.
• Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria.
• Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados.
Ausências justificadas:

•
•
•

João Alberto de Oliveira Lima, Senado.
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. Congresso Nacional de Arquivos – CNA.
a) Decidiu-se que a mesa redonda da CTDE no CNA terá como objetivo a revisão do Modelo de Requisitos
para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-ARQ Brasil).
b) A mesa será constituída por representantes da CTDE e por convidados que estão desenvolvendo um
sistema informatizado de acordo com os critérios do e-ARQ Brasil. O propósito desse encontro é a troca de
experiências vividas pelos convidados e pelos participantes presentes no evento.
c) Composição da mesa: Cláudia Lacombe (Mediadora); Eloi Yamaoka do Serpro (Convidado); Neire do
Rossio Martins ou Andressa Piconi da Unicamp (Convidadas) e Carlos Eduardo Amand da Dataprev
(convidado).
d) Acordou-se que o evento acima será o ponto de partida para a atualização do e-ARQ Brasil e que as
leituras iniciais para essa revisão são: o MoReq 2010 e a norma DoD 5015.02-STD (Electronic Records
management software aplications design criteria standard).
3. Logo da CTDE.
a) Foi novamente apresentada proposta feita por Sayão, inspirada na ampulheta e todos gostaram da ideia.
Sayão deverá apresentar, na próxima reunião, uma nova versão de logomarca para a CTDE.
4. Glossário da CTDE.
a) Observou-se que o glossário da CTDE precisa contemplar termos novos. Os termos levantados durante a
reunião foram:
 Repositório Arquivístico Digital.
 Sistema de Negócio.
 Sistema de Storage.
 Sistema de Armazenamento.









URN
Handle System
Conteúdo.
Esquema/ Esquema de codificação (para metadados)
Pacote de informação.
DIP/ AIP.
Identificador persistente.

b) Os termos acima descritos são apenas os que foram lembrados durante a reunião. Sugestões de
conceitos para os termos acima e novos termos a serem inseridos devem ser enviados para a Carolina de
Oliveira.
c) Proposta de FAQ para explicar os conceitos relacionados a nuvem (nuvem, nuvem pública, nuvem
privada, nuvem comunitária), bem como falar sobre o uso da nuvem para documentos arquivísticos digitais.
Responsáveis: Claudia Lacombe, Rosely Rondinelli e Carlos Ditadi.
 Obs.: inicialmente esses conceitos foram sugeridos para o glossário, mas como não aparecem em
nenhum documento elaborado pela CTDE, verificou-se que não devem integrar o glossário. Assim
foi feita a proposta de FAQ que surgiu para esse conceito.
b) Carlos Ditadi verificou que é importante buscar o motivo de algumas palavras do glossário estarem em
negrito e outras não.
5. Os metadados do correio eletrônico.
a) O GT vinha trabalhando na definição de um conjunto de metadados para apoiar a preservação dos
documentos que são produzidos e recebidos na caixa de correio eletrônico em instituições que não tem
SIGAD. O GT trouxe algumas ponderações a respeito de se realizar esta gestão e preservação de
mensagens de correio eletrônico na caixa de correio.
b) Após discussão, concluiu-se que um conjunto mínimo de metadados não é eficaz para garantir a
autenticidade das mensagens de correio eletrônico. É imprescindível o uso de um SIGAD.
C) Foi suspensa a elaboração de orientação técnica e foi proposta a elaboração de FAQ: A preservação dos
documentos que são recebidos e enviados no correio eletrônico.
Responsáveis: Brenda Rocco, Daniel Flores, Vanderlei dos Santos e Marco Aurélio Braga.

Reunião em 13 de maio de 2016
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear – Rio de Janeiro

Presentes:
• Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional.
• Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear.
• Margareth da Silva, Universidade Federal Fluminense.
• Rosely Curi Rondinelli, Museu do Índio.
• Carolina de Oliveira, Autoridade Pública Olímpica.
• Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria.
• Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados.
Ausências justificadas:

•
•
•

João Alberto de Oliveira Lima
Neire do Rossio Martins
Vanderlei Batista dos Santos.

Sumário dos assuntos tratados:

6. Documento PDF/A.
a) Realizou-se uma análise sobre a minuta do documento que apresenta recomendações para o uso do
PDF/A.
b) Sugeriu-se que um quadro comparativo ilustrando as diferenças e as similaridades entre os tipos de
PDF/A seria uma contribuição didática para o leitor do documento, pois o ajudaria a visualizar e a entender
mais a fundo esses formatos.
c) Nova ordenação dos itens acordado em reunião para ser atendido pelo documento:
 Introdução.
 Breve Histórico.
 Subtipos do PDF/A.
 Escopo da Orientação Técnica.
 Principais cenários de uso.
 Recomendações gerais.
d) Luiz Fernando Sayão se responsabilizou por fazer uma revisão do presente documento, para a próxima
reunião.
e) Rosely Rondinelli se responsabilizou em verificar os pontos “Escopo da Orientação Técnica” e o
“Principais Cenários de Uso” para a próxima reunião.
7. Previsão para as próximas reuniões: Início de setembro e final de novembro.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2015.

Natasha Hermida Pereira Castro da Silva Levy
Relatora

