Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos
Reunião em 16 de setembro de 2019
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN – Rio de Janeiro/RJ
Presentes:
•
•

•
•
•
•

Brenda Couto de Brito Rocco, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional.
Elói Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados.
Marco Aurélio Rodrigues Braga, Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa.
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados.

Ausências justificadas:

•
•
•
•

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional.
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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. Resolução nº 43 do CONARQ

•

Cláudia Lacombe apontou a necessidade de revisão da Resolução nº 43 – Diretrizes para a
implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis – RDC-Arq, no sentido de retirar a
recomendação de uso de RDC-Arq para documentos correntes. A inclusão dessa proposta no
programa de trabalho do próximo ano será discutida na próxima reunião.

3. Revisão do e-ARQ Brasil:

•

Parte 1 – Gestão arquivística de documentos: foram analisadas as propostas enviadas por Neire
Martins, Vanderlei Santos e Marco Aurélio, a respeito de armazenamento, cópias de documentos e
classificação de sigilo. Após considerações, foi atualizado o texto e aprovado pelos presentes.

•

Metadados de documentos: Cláudia Lacombe apresentou as novas fichas destes metadados para
revisão com o grupo e atualização dos campos. As equivalências referentes aos metadados Dublin
Core e EaD foram incluídas nas fichas, a partir do mapeamento realizado por Brenda Rocco.

•

Metadados de eventos de gestão e preservação: Cláudia Lacombe apresentou as novas fichas
referentes a esses metadados, de acordo com o modelo discutido na última reunião. Ressaltou que
foram incluídas as equivalências com os metadados PREMIS.
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Reunião em 17 de setembro de 2019
Local: Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN – Rio de Janeiro/RJ
Presentes:
•

•
•
•
•
•

Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional.
Elói Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados.
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 dos Santos, Câmara dos Deputados.

Ausências justificadas:
•

•
•
•

Brenda Couto de Brito Rocco, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional.
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal.
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas.

Sumário dos assuntos tratados:
3. Revisão do e-ARQ Brasil: (continuação)

•

Metadados do documento (status): foi elaborado texto explicativo para orientar o preenchimento do
metadado.

•

Metadados de classe: foi elaborada a ficha para o metadado referente ao sigilo associado à classe.
Marco Aurélio e Vanderlei Santos ficaram responsáveis pelo preenchimento das informações na
ficha.

•

Marco Aurélio e Vanderlei Santos farão revisão no texto com relação a diferença de minuta e
original (glossário, parte 1 e 2 e fichas). Rosely enviará material teórico para auxiliar a tarefa.

•

Evento de gestão de ciclo de vida: Marco Aurélio e Vanderlei Santos elaborarão texto para cada tipo
de evento para apresentação na próxima reunião.

•

Evento de gestão: localização (2.1.10) e suporte (2.1.11). Foi discutido entre os membros presentes
a necessidade de permanência dessas informações no registro do evento, ou se podem ser
registradas no elemento de detalhes do evento (2.1.12). Eloy Yamaoka avaliará sobre essa
permanência e apresentará suas considerações na próxima reunião.

Tarefas previstas
TAREFA
Elaborar um desenho ilustrando a integração do SIGAD
com os diferentes sistemas de negócio, inclusive
sistemas de protocolo.
Elaborar desenho ilustrando os três espaços de
produção: individual, grupo e geral.
Atualizar links apresentados ao longo do documento.
Metadados de documentos: rever exemplos da nota de
aplicação.

RESPONSÁVEL(IS)

PRAZO

Luiz Fernando Sayão

Próxima reunião

Luiz Fernando Sayão

Próxima reunião

João Lima

Próxima reunião

Carlos Ditadi / Brenda
João Lima (revisão)

Próxima reunião
2

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

Próxima reunião

Rever as citações da norma ISO para incluir o ano na
referência.

Carlos Ditadi

Próxima reunião

Revisão dos conceitos de minuta e original Marco
Aurélio e Vanderlei Santos

Marco Aurélio e
Vanderlei Santos

Próxima reunião

Envio de material teórico para a revisão sobre os
conceitos de minuta e original

Rosely Rondinelli

Próxima reunião

Revisão do glossário

Vanderlei Santos

Próxima reunião

Evento de gestão de ciclo de vida: elaboração de texto
para cada tipo de evento.

Marco Aurélio e
Vanderlei Santos

Próxima reunião

Evento de gestão – localização e suporte: avaliação
sobre a necessidade de permanência dos elementos na
descrição do evento.

Elói Yamaoka

Próxima reunião

Próxima reunião prevista para os dias 27, 28 e 29 de novembro de 2019.

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2019.

Raquel Dias Silva Reis
Relatora

Cláudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos
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