Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos
Reunião em 30 de agosto de 2018
Local: Miniauditório – Arquivo Nacional – Rio de Janeiro
Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional.
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional.
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados.
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa.
Linair Maria Campos, Universidade Federal Fluminense.
Brenda Couto de Brito Rocco, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal.

Ausências justificadas:
• Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados.
• Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas.
• Daniel Flores, Universidade Federal Fluminense.
Sumário dos assuntos tratados:
1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Revisão do e-ARQ Brasil.
a) Introdução
• Revisão de trechos que tratavam de sigilo e acesso à informação, para adequação à legislação em
vigor.
• No item 3. Limites da especificação foi incluído novo parágrafo para esclarecer que a norma não
trata de metadados de documentos específicos , tais como audiovisuais, registros sonoros etc.
b) Parte I Gestão Arquivística de Documentos
• No item 3 Aspectos essenciais da gestão arquivística de documentos, Claudia Lacombe e Rosely
Rondinelli farão uma nota de rodapé explicando o que é um documento arquivístico em potencial.
•

No item 7.1, Claudia Lacombe e Rosely Rondinelli farão uma nota de rodapé explicando a diferença
entre organicidade e relação orgânica.

•

No item 8.4 Segurança: controle de acesso, trilhas de auditoria e cópias de segurança, mais
especificamente na parte sobre Controle de Acesso foi revisto o texto no que diz respeito a sigilo e
acesso à informação para adequação à legislação em vigor.
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Reunião em 31 de agosto de 2018.
Local: Miniauditório – Arquivo Nacional – Rio de Janeiro

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional.
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional.
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados.
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa.
Linair Maria Campos, Universidade Federal Fluminense.
Brenda Couto de Brito Rocco, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal.
Daniel Flores, Universidade Federal Fluminense.

Ausências justificadas:
• Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados.
• Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas.

Sumário dos assuntos tratados:
2. Revisão do e-ARQ Brasil (continuação)
c) Parte II Especificação de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de
Documentos (SIGAD)
• Vanderlei Santos e Marco Aurélio vão apresentar na próxima reunião a revisão dos requisitos
relativos a classificação quanto ao grau de sigilo e restrição de acesso á informação sensível.
• Foram apresentados pelos diversos integrantes novos requisitos relativos a: carimbo digital de
tempo, trilhas de auditoria, assinatura cadastrada, que foram discutidos e aprovados.
• Foi revisto o texto introdutório da parte de preservação digital.
• Identificou-se a necessidade de escrever um texto explicando a diferença entre requisito funcional e
não funcional. Daniel Flores redigirá.

3. Distribuição de tarefas para a revisão da parte dos metadados, ficando assim definido:
3.1 metadados de documento:
•

Mapeamento dos elementos listados no e-ARQ Brasil com os esquemas e-PMG e Nobrade: Brenda

•

Incluir novo campo na ficha para indicar esquema de codificação e/ou conjunto de valores: Elói

•

Rever exemplos da nota de aplicação: Claudia

•

Atualizar mapeamento dos requisitos : Natasha (nota: isso só poderá ser realizado ao final, quando
não tiver mais alteração nos números dos requisitos).

3.2 metadados de eventos de gestão – rever os eventos: Cláudia
3.3 metadados de componente digital – rever elementos: Sayão
3.4 metadados de eventos de preservação – rever eventos: Sayão
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4. Foi discutido o modelo de organização de documentos, em especial na associação de item documental
diretamente nos níveis hierárquicos do plano de classificação, sem haver necessidade de incluir em uma
unidade de arquivamento. Para a próxima reunião, todos os integrantes estudarão os conceitos de dossiê,
processo e pasta, entendidos como unidades de arquivamento; bem como a necessidade de subordinação
d os itens documentais a estes.
5. João Lima sugeriu e ficou responsável por atualizar os links apresentados no e-ARQ Brasil e por conferir
se os termos do glossário estão atualizados.
6. Luiz Fernando Sayão fará desenho com a representação dos Espaços de Grupo, Geral e Individual.
7. Daniel Flores propôs o tema Blockchain para ser inserido no e-ARQ Brasil, porém o grupo identificou que
seria mais correto ter uma orientação técnica específica para o tema, pois assim o assunto seria melhor
abordado.
8. Na próxima reunião, o grupo planejará o calendário de atividades para o ano de 2019.
9. Próxima reunião prevista para 12 e 13 de novembro de 2018.

TAREFA

RESPONSÁVEL(IS)

PRAZO

Elaborar um desenho ilustrando a integração do
SIGAD com os diferentes sistemas de negócio,
inclusive sistemas de protocolo.

Luiz Fernando Sayão

02/11/2018

Elaborar desenho ilustrando os três espaços de
produção: individual, grupo e geral.

Luiz Fernando Sayão

02/11/2018

Requisitos de Classificação da informação
quanto ao grau de sigilo e restrição de acesso à
informação sensível - verificar conformidade com
a LAI
Elaborar notas de rodapé: documento potencial,
organicidade.

Marco Aurélio Rodrigues Braga
Vanderlei Batista do Santos

02/11/2018

Cláudia e Rosely

02/11/2018

Daniel Flores

02/11/2018

Atualizar links

João Lima

02/11/2018

Verificar se o glossário do e-ARQ está atualizado
com a última versão do glossário da CTDE.

João Lima

02/11/2018

Metadados de documentos: mapeamento dos
elementos listados no e-ARQ Brasil com os
esquemas e-PMG e Nobrade

Brenda

02/11/2018

Metadados de documentos: incluir novo campo
na ficha para indicar esquema de codificação
e/ou conjunto de valores

Elói

02/11/2018

Metadados de documentos: rever exemplos da
nota de aplicação

Cláudia

02/11/2018

Metadados de eventos de gestão – rever os
eventos

Cláudia

02/11/2018

Metadados
elementos

Sayão

02/11/2018

Redigir texto explicando a diferença
requisito funcional e não funcional

de

componente

digital

–

entre

rever
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Metadados de eventos de preservação – rever
eventos

Sayão

02/11/2018

Estudar os conceitos de dossiê, processo, pasta
e unidade de arquivamento, bem como o
diagrama de organização de documentos
apresentado no e-ARQ, para discussão na
próxima reunião

Todos os integrantes

12/11/2018

Estudar os conceitos de assinatura e de
autenticação para discussão na próxima reunião.

Todos os integrantes

12/11/2018

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2018.

Natasha Hermida Pereira Castro da Silva Levy
Relatora

Cláudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos
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