Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos
Reunião em 28 de setembro de 2015
Local: Fundação Casa de Rui Barbosa
Presentes:







Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
Marco Aurélio Rodrigues Braga, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:






Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:
1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Orientação técnica “Cenários de uso de RDC-Arq em conjunto com SIGAD”: Foram
levantadas questões acerca das ilustrações propostas para a representação de um Repositório
Digital Confiável de Documentos Arquivísticos – RDC-Arq e de seus cenários de uso com um
Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos – SIGAD. Entretanto se optou
por decidir eventuais mudanças quando Luís Sayão, que concebeu os desenhos, estiver
presente.

3. Também foi proposta uma nova logomarca para a CTDE. Algumas ideias foram
apresentadas, e os demais integrantes se dispuseram a apresentar outras possibilidades de
conceitos visuais para a marca na próxima reunião.
4. Debate sobre o Sistema Eletrônico de Informações – SEI:
a. Marco Aurélio demonstrou como funciona o sistema, que foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a partir da experiência do órgão com o Sistema de Processo Ele trônico – e-Proc.

b. Cláudia Lacombe pontuou que é gerado um Número Único de Protocolo – NUP para cada
documento produzido no SEI, o que poderia gerar problemas para a gestão e o arquivamento
dos documentos avulsos e das agregações em processos ou dossiês.
c. Carlos Ditadi e Eloi destacaram que o sistema foi projetado com foco nos fluxos de trabalho.
Ditadi acrescentou, inclusive, que já há relatos de usos do sistema que se distanciam da função
de produção e tramitação de processos.

Reunião em 29 de setembro de 2015
Local: Arquivo Nacional
Presentes:







Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
Marco Aurélio Rodrigues Braga, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:






Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:
5. Orientação técnica sobre metadados de correio eletrônico:
a. Brenda e Marco Aurélio apresentaram a minuta e Eloi sugeriu a inclusão de alguns
elementos de metadados.
b. Sugeriu-se a inclusão, no item 2 (“O Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq
como ambiente capaz de garantir a autenticidade das mensagens arquivísticas de correio
eletrônico”), de um subitem para tratar do caso das instituições que não possuem um RDC-Arq.
c. Foram discutidos os metadados elencados e chegou-se a uma lista de consenso, que tem
como base os metadados do e-ARQ Brasil. O nome do metadado deve ser sempre o nome
adotado no e-ARQ Brasil. Será apresentada uma tabela, em anexo ao documento, com
mapeamento dos metadados para correio eletrônico vs os metadados da e-Ping.

6. Eloi deu a sugestão de uma orientação técnica com detalhamento de elementos de
metadados do e-ARQ Brasil.
7. Carlos Ditadi reverá a minuta da orientação técnica “Preservação de documentos arquivísticos: recomendações sobre o uso do PDF/A”, para resgatar as considerações que tinha sobre o
texto, para a próxima reunião.

8. Cláudia lembrou que a revisão do conteúdo do Glossário da CTDE deve ser incluída na
pauta do próximo encontro também.
9. A próxima reunião da CTDE está prevista para 26 e 27 de novembro de 2015.

TAREFA
Finalização das ilustrações da
orientação técnica “Cenários de uso
de RDC-Arq em conjunto com
SIGAD”.

RESPONSÁVEL(IS)
todos

PRAZO
26 e 27/11

Apresentação de sugestões para
nova logomarca da CTDE.

todos

26 e 27/11

Encaminhamento da minuta da
orientação técnica sobre metadados
de correio eletrônico.

Brenda, Daniel Flores,
Marco Aurélio, Vanderlei.

26 e 27/11

Discussão da proposta de
orientação técnica de detalhamento
dos elementos de metadados do eARQ Brasil.

todos

26 e 27/11

Considerações sobre a minuta da
orientação técnica “Preservação de
documentos arquivísticos:
recomendações sobre o uso do
PDF/A”.

Carlos Ditadi

26 e 27/11

Revisão do conteúdo do Glossário
da CTDE.

todos

26 e 27/11

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 2015.

José Márcio Batista Rangel
Relator

Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

