Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 11 de setembro de 2013
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carolina de Oliveira, Arquivo Nacional
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
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:
·
·

Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Foi retomada a elaboração da proposta que trata das diretrizes sobre repositórios confiáveis
de documentos arquivísticos digitais, a partir da minuta apresentada por Cláudia Lacombe e
Rosely Rondinelli, e foram feitas as seguintes modificações:
a. A numeração das seções/subseções foi estendida aos itens, e os subitens passaram a ser
designados por letras.
b. Foi incluído um box no subitem “a” (“Admissão: captura de documentos digitais”) do item
II.2.2 (“Gerenciamento do documento digital”), a fim de esclarecer aspectos específicos dos
documentos arquivísticos.

Reunião em 12 de setembro de 2013
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear
Presentes:
·
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carolina de Oliveira, Arquivo Nacional

·
·
·
·
·
·
·

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
Margareth da Silva, Universidade Federal Fluminense
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:
·
·

Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados

Sumário dos assuntos tratados:

3. De volta à minuta que trata das diretrizes sobre repositórios confiáveis de documentos
arquivísticos digitais, foram incluídos os seguintes verbetes na parte de “Definições” da
proposta, cujos verbetes serão retirados das fontes disponíveis (e.g. Glossário da CTDE,
SAAI):
a. normalização de formatos,
b. conversão,
c. migração,
d. atualização de suporte
e. informação de representação,
f. informação de contudo e
g. pacote de informação.

Reunião em 13 de setembro de 2013
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear
Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carolina de Oliveira, Arquivo Nacional
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
Margareth da Silva, Universidade Federal Fluminense
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:
·
·

Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados

Sumário dos assuntos tratados:

4. Foram dados os últimos encaminhamentos à minuta das diretrizes sobre repositórios
confiáveis de documentos arquivísticos digitais, antes de sua aprovação:
a. Luís Sayão observou que seria interessante propor uma recomendação para sistemas de
storage de documentos arquivísticos, pois muitas universidades estão implementando esses
sistemas, que, na verdade, são “o primeiro estágio” para se chegar a um repositório confiável;
sendo assim, foi incluído um box, explicitando a diferença entre o sistema de storage e
repositório confiável de documentos arquivísticos digitais, que poderá ser tratada mais
detalhadamente em um documento posterior.
b. A seção III (“Padrões e normas de referência”) foi revista, com as seguintes deliberações:
· foram feitos boxes para as fontes em que podem ser encontradas as referidas normas e
padrões;
· a ementa referente ao OAIS será finalizada por Luís Sayão e Margareth, até 23/9/2013; e
· foi incluída uma ementa sobre o “Protocolo para coleta de metadados – OAI-PMH”, que
havia sido citado na subseção II.1.
c. Por fim, foram retirados os anexos 1 (exemplos de aplicações) e 2 (ferramentas open source
para repositórios) da minuta , que será apresentada na próxima reunião plenária do CONARQ,
em novembro, para apreciação. Os temas tratados nos referidos anexos deverão ser objeto de
notas técnicas complementares a serem preparadas em 2014.

5. Monitoramento do e-ARQ Brasil:
a. Brenda Rocco e Carlos Ditadi serão responsáveis pela manutenção do sítio de
monitoramento do uso do e-ARQ, criado por Daniel Flores, que se comprometeu a enviar um
tutorial com as orientações para a formatação do sítio com as ferramentas do Google Sites.
Com o apoio de José Márcio Rangel, do Arquivo Nacional, serão incorporadas as modificações
deliberadas na última reunião da CTDE (17 a 19 de junho de 2013), assim como usuários
serão cadastrados para eventuais contribuições.
b. Aprovou-se a ideia de se realizar, novamente, o levantamento de usuários da norma, desta
vez na próxima oficina do e-ARQ, que está agendada para 10 de outubro de 2013, no Rio de
Janeiro.

6. Devido a limitações temporárias no contexto do Arquivo Nacional, fica suspensa a abertura
da página da CTDE no Facebook, prevista na ata anterior.

7. Brenda e Carolina propuseram uma agenda para o grupo de estudos sobre mensagens de
correio eletrônico corporativo, composto por Daniel Flores, Vanderlei Batista e elas, com os
seguintes encaminhamentos:
a. Os temas prioritários seriam os formatos para a preservação das mensagens e os
metadados das mensagens.
b. A princípio, esses estudos resultarão em orientações técnicas e contribuições para a seção
“Perguntas mais frequentes" do sítio da CTDE – a questão das mensagens de correio
eletrônico utilizadas em processo, ponderou-se, seriam um tema mais pertinente ao sítio do
SIGA.
c. Marco Aurélio Braga decidiu integrar o grupo de estudos.

8. Foi feita a sugestão de um índice hierarquizado para o Glossário da CTDE, seguindo um
exemplo apresentado por João Lima, que fará contato com Vanderlei Batista para que eles
formulem uma proposta de índice.

9. Também será feito contato com Vanderlei acerca da revisão das da seção “Referências” do
sítio da CTDE, já que alguns membros declararam haver enviado suas contribuições.

10. Neire Martins sugeriu esperar até a próxima reunião para discutir a questão da
temporalidade da trilha de auditoria, levantada por uma consulta feita à CTDE.

11. Ainda na próxima reunião, será dado início à discussão de uma orientação técnica sobre
exemplos de aplicação de repositórios arquivísticos digitais; para tanto, Andressa Piconi,
servidora da Universidade Estadual de Campinas, será convidada a participar. Na mesma
ocasião, João Lima apresentará a minuta de uma orientação técnica sobre o PDF/A como
formato para a preservação de documentos arquivísiticos digitais.

12. A próxima reunião da CTDE terá a duração de dois dias e poderá ocorrer em um dos dois
períodos a seguir, conforme a disponibilidade dos membros: 18 e 19 de novembro, ou 25 e 26
de novembro.

TAREFA
Finalização da ementa sobre o
OAIS, da recomendação sobre
repositórios arquivísticos digitais
Levantamento dos usuários do
e-ARQ
Manutenção do sítio do e-ARQ

RESPONSÁVEL(IS)
Luís Sayão e Margareth

PRAZO
23 de setembro

Brenda, Cláudia e José
Márcio
Brenda, Ditadi e José Márcio

10 de outubro

Proposta de índice
hierarquizado para Glossário
Panorama sobre a
temporalidade da trilha de
auditoria
Proposta de orientação técnica
sobre PDF/A

João Lima
Neire Martins e Vanderlei
Batista
João Lima

Próx. reunião
(novembro)
Próx. reunião
(novembro)
Próx. reunião
(novembro)
Próx. reunião
(novembro)

13. A redação desta ata foi feita pelo servidor José Márcio Rangel, do Arquivo Nacional, que
esteve presente à reunião.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2013.

José Márcio Batista Rangel
Relator

Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

