Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 1º de dezembro de 2014
Local: Arquivo Nacional

Presentes:
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Ausências justificadas:
·
·
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Marco Aurélio Rodrigues Braga, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Orientação Técnica sobre o PDF/A
a. João Lima havia consolidado as sugestões feitas na última reunião e encaminhado para
todos os integrantes da CTDE, para que todos lessem e enviassem contribuições,
principalmente no que diz respeito às recomendações.
b. Carlos apontou algumas considerações, no que diz respeito ao uso do PDF/A como formato
de preservação de imagem. Ficou responsável por incluir novas recomendações com este
olhar e solicitar aos demais.
c. Na próxima reunião haverá uma nova revisão com a versão complementada por Carlos.
3. Orientação técnica sobre metadados de correio eletrônico:
a.Vanderlei apresentou o andamento do grupo de trabalho, que ainda tem muitas questões
pendentes.
b. o grupo deverá apresentar uma proposta na próxima reunião da CTDE.
4. Glossário
a. Carlos apontou algumas observações em relações entre termos. Irá encaminhá-las para
Vanderlei incorporar no documento.
b. Como não houve mais nenhuma contribuição substancial, Vanderlei irá consolidar as últimas
alterações aprovadas na reunião de setembro e enviar para publicação.
7. A próxima reunião da CTDE ocorrerá na primeira quinzena de março.

TAREFA
Envio de novos relacionamentos
entre termos do glossário para
Vanderlei.
Versão do glossário consolidando
as alterações aprovadas na reunião.
Envio de recomendações para a
orientação técnica sobre o uso do
PDF/A para preservação de
imagens
Envio de outras recomendações
para a orientação técnica sobre
PDF/A

RESPONSÁVEL(IS)
Carlos

PRAZO
Dezembro

Vanderlei

Dezembro

Carlos

Dezembro

Todos os integrantes

Março

Tarefas agendadas para a reunião de dezembro e que ainda estão pendentes:

TAREFA

RESPONSÁVEL(IS)
Carlos

PRAZO
ANTERIOR
Outubro

NOVO
PRAZO
Dezembro

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.
Envio das normas e relatório da
NSDA sobre PDF/A para todos os
integrantes
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.
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Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2014.

Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

