Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos
Reunião em 11 de junho de 2015
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear
Presentes:










Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
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
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Ausências justificadas:



Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas

Sumário dos assuntos tratados:
1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Diretrizes para a implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis:
a. Foram aprovados o termo “repositório arquivístico digital confiável” e sua respectiva sigla
“RDC-Arq” para substituir “repositório digital confiável de documentos arquivísticos” na
Resolução n.º 39 do CONARQ. Também foi incluído um artigo 3º no texto, para que a troca dos
termos se estendesse ao anexo.
b. Foi aprovada a nova redação proposta por Carlos Ditadi para o artigo 1º da Resolução, que
incorpora as mudanças definidas na última reunião da CTDE (em 12 e 13 de março de 2015).
c. Essas alterações serão finalizadas por Ditadi e encaminhadas para a aprovação do
CONARQ em sua próxima reunião plenária.
3. Orientação técnica “Cenários de uso de RDC-Arq em conjunto com SIGAD”:
a. Neire, João Lima e Vanderlei apresentaram sugestões para os cenários e figuras, mas os
presentes optaram por rever o documento desde o início.
b. A seção 2 (“O que é RDC-Arq?”) foi reformulada. Foram incluídos três parágrafos para dar
ênfase ao papel diferenciado do RDC-Arq nas idades corrente e intermediária do documento.

c. Foi necessário diferenciar um RDC-Arq de um sistema de storage, expressão que deverá ser
definida para que possa fazer parte do Glossário da CTDE.

Reunião em 12 de junho de 2015
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear
Presentes:










Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
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
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Ausências justificadas:



Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas

Sumário dos assuntos tratados:
4. Orientação técnica “Cenários de uso de RDC-Arq em conjunto com SIGAD” (cont.):
a. Alguns cenários foram excluídos, e outros foram mantidos, para que o documento tivesse
foco nas principais possibilidades de uso de RDC-Arq em todo o ciclo de vida dos documentos
(macrocenário), nas idades corrente e intermediária (três cenários) e na idade permanente (um
cenário).
b. Luís Sayão vai propor novas figuras para ilustrar toda a orientação técnica, tendo em vista a
necessidade de se representar a estrutura de camadas que envolve a operacionalização conjunta de um RDC-Arq e de um SIGAD.
5. Orientação técnica sobre metadados de correio eletrônico:
a. O grupo responsável enviará a minuta que prepararam na próxima semana.

6. Será agendada uma videoconferência para o fim de junho, para discutir a minuta da
orientação técnica sobre metadados de correio eletrônico, e tentar aprovar o documento
“Cenários de uso de RDC-Arq em conjunto com SIGAD”, com as novas figuras, antes da
reunião plenária do CONARQ.
7. A próxima reunião da CTDE está prevista para setembro de 2015.

TAREFA
Finalização das alterações da
Resolução n.º 39.
Apresentação da minuta da orient.
técnica sobre metadados de correio
eletrônico.
Videoconferência para discussão
das orient. técnicas pendentes
Proposta de novas figuras para
orient. técnica sobre cenários de
uso de RDC-Arq em conjunto com
SIGAD.
Proposta de novos verbetes para o
Glossário.

RESPONSÁVEL(IS)
C. Ditadi
Daniel
Flores,
Marco
Aurélio e Vanderlei

PRAZO
próx. reunião plenária do
CONARQ
junho

todos

junho

Sayão

junho

Vanderlei

setembro

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2015.
José Márcio Batista Rangel
Relator
Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

