Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 25 de novembro de 2013
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
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:
·
·

Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal

Convidada:
·

Andressa Cristiani Piconi, Universidade Estadual de Campinas

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. A analista de desenvolvimento de sistemas Andressa Piconi fez uma apresentação sobre
modelos de repositórios voltados para a guarda de documentos arquivísticos digitais, uma vez
que a UNICAMP está implementando um projeto dessa natureza em seu sistema de arquivos.
A apresentação deu início às discussões que fundamentarão uma orientação técnica sobre
exemplos de aplicação de repositórios arquivísticos digitais, como um desdobramento da
resolução do CONARQ sobre tais repositórios, que seria submetida na reunião do Conselho,
na semana seguinte.
a. Neire Martins e Cláudia Lacombe prepararão, para a próxima reunião da CTDE, uma
descrição sobre os modelos “fechados”: um que atende às fases corrente e intermediária, e
outro para a fase permanente.
b. Para tanto, seria necessário esclarecer a diferença entre o uso dos repositórios digitais,
restrito aos documentos nas fases corrente e intermediária, e o uso dos repositórios
arquivísticos digitais, que englobaria a fase permanente do ciclo de vida dos documentos.

Reunião em 26 de novembro de 2013
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear
Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
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:
·
·

Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal

Sumário dos assuntos tratados:

3. Foi finalizada a última versão do documento “Diretrizes para a implementação de
repositórios digitais confiáveis de documentos arquivísticos”, com a inclusão dos trechos que
faltavam à ementa sobre o modelo de referência OAIS. Após a revisão do texto e das
ilustrações (com o auxílio de Eloi Yamaoka), a proposta seria repassada aos conselheiros para
considerações e aprovação, na próxima reunião do CONARQ (de 3 a 5 de dezembro), quando
ela seria encaminhada para publicação, sob a forma de uma resolução do Conselho.

4. Sítio de monitoramento do e-ARQ Brasil:
a. Decidiu-se que as cores a serem usadas no sítio, além do branco da tipologia, seriam o azul
e o preto (presente numa barra do header), que são as cores da capa da publicação impressa
do e-ARQ.
b. Ainda no header do sítio, ficou definido que:
· o nome completo do sítio será “Modelo de Requisitos e-ARQ Brasil”, sendo que “e-ARQ
Brasil” aparecerá num tamanho de fonte significativamente maior; e
· o nome da página principal (home) será “Observatório”, para dar ênfase ao caráter de
monitoramento da norma.
c. Além da página principal (“Observatório”), ficaram definidas as seguintes seções e
subseções para o menu lateral do sítio:
· “e-ARQ Brasil” (substituirá a atual “O que é e-ARQ Brasil”), com duas subseções, “Aquisição
de SIGAD” e “M.E.R. do e-ARQ”, nas quais serão disponibilizadas, respectivamente, as
orientações técnicas do CONARQ intituladas “Orientações para a contratação de SIGAD e
serviços correlatos” e “Modelo de entidades e relacionamentos do e-ARQ Brasil”, em HTML
e em PDF;
· “Fórum de discussão” (substituirá a atual “Fórum”), que fará o monitoramento propriamente
dito do uso do e-ARQ, coletando relatos, dúvidas e reclamações, por meio da interação
entre os usuários e deles com os mantenedores do sítio, que será realizada com o auxílio
de uma ferramenta ainda a ser escolhida;
· “Sugestões”, que funcionará como um “fale conosco”, em que os usuários poderão enviar
contribuições (sobre a norma e o sítio) diretamente para a CTDE;
· “Eventos”, que servirá à disseminação de eventos relacionados à aplicação do modelo de
requisitos.

·

·
·
·

“Banco de conhecimento”, que será mantida como depósito de referências, com ou sem
links, para publicações (livros, artigos, apresentações, sítios da Internet, etc.) de interesse
dos usuários do e-ARQ;
“Downloads”, que centralizará, automaticamente, todos os documentos para download
postados no sítio;
“Contato”, com os dados de contato da CTDE e do CONARQ; e
“Sitemap”, opção automática da ferramenta Google Sites, que fornecerá a estrutura do sítio.

d. As seções “CTDE” e “Restrito” serão retiradas. Entendeu-se que o conteúdo da primeira já
estaria contemplado pelas informações prestadas na página principal; já a segunda será
desabilitada por não propiciar uma interatividade eficiente aos mantenedores do sítio.

5. Consulta sobre a temporalidade da trilha de auditoria: Neire Martins optou por não
apresentar a contribuição que havia preparado sobre o tema da consulta feita à CTDE no início
do ano, por entender que não encontrou, em sua pesquisa, um consenso acerca do assunto; a
discussão, portanto, foi adiada para a próxima reunião.

6. A proposta de índice hierarquizado do Glossário da CTDE e o esboço da proposta de
orientação técnica sobre o formato PDF/A também seriam adiados para a próxima reunião,
caso a presença de João Lima seja confirmada.

7. A próxima reunião da CTDE está prevista para março de 2014.

TAREFA
Descrição de modelos de
repositórios “fechados”
Revisão do texto e das
ilustrações da recomendação
sobre repositórios arquivísticos
digitais
Implementação das mudanças
no sítio do e-ARQ
Panorama sobre a
temporalidade da trilha de
auditoria
Proposta de índice
hierarquizado para Glossário
Proposta de orientação técnica
sobre PDF/A

RESPONSÁVEL(IS)
Cláudia Lacombe e Neire
Martins
Eloi Yamaoka e José Márcio

PRAZO
Próx. reunião

Brenda, Ditadi e José Márcio

31 de dezembro

Neire Martins e Vanderlei
Batista

Próx. reunião

João Lima

Próx. reunião

João Lima

Próx. reunião

28 de novembro

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

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2013.

José Márcio Batista Rangel
Relator

Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

