Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 25 de setembro de 2014
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
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

Ausências justificadas:
·
·
·

Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Foi informado a respeito da oficina que a professora Luciana Duranti ministrará no dia 1º de
dezembro no Arquivo Nacional com o título: “Trusting records in online and hybrid
environments”. A oficina ocorrerá na parte da tarde, no horário de 14:00 às 18:00. As vagas
para a oficina serão distribuídas para os servidores do Arquivo Nacional, integrantes do TEAM
América Latina do Projeto InterPARES Trust e integrantes da CTDE. Foi solicitado que os
integrantes da CTDE que tiverem interesse em participar da oficina confirmem a participação
até o final de outubro, a fim de que as vagas não preenchidas possam ser distribuídas para
outras pessoas.
3. Orientação técnica sobre metadados de correio eletrônico:
a. Foi discutida a validade de se indicar metadados para mensagens de correio eletrônico, uma
vez que os metadados apontados no e-ARQ Brasil já são suficientes para apoiar a gestão das
mensagens de correio eletrônico.
b. Concluiu-se que quando as mensagens são capturadas para um SIGAD, o e-ARQ Brasil já
apresenta orientações suficientes. A dificuldade encontra-se nas mensagens que não são
capturadas para um SIGAD. Foi definido que se faria uma orientação básica, nos moldes da
apontada pelo NARA.
c. Sayão propôs a criação de um perfil baseado no Dublin Core com um núcleo mínimo para
mensagens de correio eletrônico que não estão no SIGAD. A proposta foi acatada, porém
tomando-se como base o e-PMG, que é uma extensão do Dublin Core para o governo
eletrônico brasileiro.
d. Será preparada uma primeira minuta para ser analisada na reunião agendada par dezembro
de 2014.

4. Glossário
a. João Lima apresentou o trabalho que fez junto com Vanderlei, de estruturação hierárquica
dos termos do glossário, com algumas alterações em definições já existentes e inclusão de
novos termos presentes nos últimos documentos publicados pela CTDE.
b. Sayão sugeriu que o glossário tivesse um subtítulo, que será incluído na nova versão:
“Glossário: documentos arquivísticos digitais”.
c. As propostas foram todas discutidas, ficando pendente para publicação da nova versão
apenas a definição do termo “versão”, inclusive a pertinência da permanência do termo no
glossário. A ser decidido na próxima reunião.

Reunião em 26 de setembro de 2014
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
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

Ausências justificadas:
·
·
·

Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:
5. Orientação técnica sobre PDF/A
a. João apresentou uma primeira minuta da orientação técnica, contendo um histórico a
respeito do PDF/A, benefícios e algumas recomendações. A primeira parte foi lida, discutida e
aprovada, sendo verificada a necessidade de se apontar mais recomendações, com base no
relatório do NARA e NSDA.
b. Decidiu-se que João encaminhará a minuta para todos e Carlos encaminhará os relatórios
para que todos leiam as propostas. Com base nestes documentos, todos os integrantes
deverão encaminhar, para João Lima, contribuições para a nova minuta.
6. Orientação técnica sobre modelos de aplicação para repositórios digitais
a. Decidiu-se que o título não será mais “modelos de aplicação”, que foi trocado por “cenários
de uso”.
b. Será preparada uma errata para o documento “Diretrizes para a Implementação de
Repositórios Digitais Confiáveis de Documentos Arquivísticos”, a fim de compatibilizar o termo
“Reposítório arquivístico digital”, que hora aparece desta forma e outra hora aparece como
“Repositório digital para documentos arquivísticos”.
c. Será redigida uma nova minuta de resolução para o Conarq, recomendando o uso das
Diretrizes para a Implementação de Repositórios Digitais Confiáveis de Documentos
Arquivísticos para os arquivos correntes e intermediários, uma vez que a Resolução publicada
não os menciona.

d. Foram apresentados diversos cenários e esquemas, sendo aprovados 8 cenários para as
fases corrente e intermediária, nos quais o repositório interage com SIGAD e Sistemas de
negócios e um cenário para a fase permanente.
e. As decisões serão consolidadas em um documento, que deverá ser aprovado na próxima
reunião.
7. A próxima reunião da CTDE ocorrerá na manhã do dia 1º de dezembro, na sede do Arquivo
Nacional. Serão analisadas minutas das orientações técnicas sobre PDF/A e metadados de
correio eletrônico.

TAREFA
Resposta a respeito da participação
na oficina da Luciana Duranti.
Versão do glossário consolidando
as alterações aprovadas na reunião.
Errata para as Diretrizes para a
Implementação de Repositórios
Digitais Confiáveis de Documentos
Arquivísticos.
Redação de nova Resolução
recomendando a adoção das
Diretrizes para a Implementação de
Repositórios Digitais Confiáveis de
Documentos Arquivísticos nos
arquivos correntes.
Minuta da orientação técnica sobre
PDF/A para análise na próxima
reunião.
Envio das normas e relatório da
NSDA sobre PDF/A para todos os
integrantes
Envio para João Lima de
contribuições para a minuta da
orientação técnica sobre PDF/A.
Minuta da orientação técnica sobre
modelos de aplicação de
repositórios digitais confiáveis, de
acordo com as decisões da reunião,
para aprovação na próxima reunião.
Minuta da orientação técnica sobre
metadados de correio eletrônico,
para análise na próxima reunião.

RESPONSÁVEL(IS)
Todos os integrantes

PRAZO
outubro

Vanderlei

Novembro

Carlos

Outubro

Carlos

Novembro

João Lima

Novembro

Carlos

Outubro

Todos os integrantes

Novembro

Neire,
Daniel

Novembro

Brenda,
Marco Aurélio,
Vanderlei,
Daniel

Novembro

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2014.

Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

