Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 1º de abril de 2011
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
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Margareth da Silva, Universidade Federal Fluminense
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:
·

Humberto Celeste Innarelli, Universidade Estadual de Campinas

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior, com alterações.

2. Cláudia informou que Cláudio Cavalcanti, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, solicitou sua saída da CTDE e Humberto Innarelli, da UNICAMP, deixou de
participar como membro correspondente e passou a ser membro presencial.

3. Foi aprovada a inclusão, na seção “Referências” do sítio da CTDE, do artigo “Repositórios
digitais confiáveis para a preservação de periódicos eletrônicos científicos”, de Luís
Fernando Sayão, publicada na revista Ponto de Acesso, da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), e disponível em:
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/4709.

4. Deverá será criada, também no sítio da Internet, a seção “Orientações técnicas”, que
incluirá documentos produzidos pelos membros no sentido de estabelecer diretrizes e boas
práticas nos diversos temas abordados pela CTDE. O primeiro documento a ser
disponibilizado será “Diretrizes para a aquisição de SIGAD”, com adaptações. Também foi
sugerida a elaboração de documentos com esclarecimentos pontuais para apoiar a
aplicação do e-ARQ Brasil, a serem publicados na mesma seção.

5. Avaliou-se a oportunidade de se realizar um evento para o lançamento da versão impressa
do e-ARQ Brasil, que está sendo finalizada pelo setor de editoração do Arquivo Nacional, e
a ideia foi aprovada por todos.

6. Planejamento das próximas atividades:
a.

Adaptação do documento “Diretrizes para a aquisição de SIGAD” para que sirva como
orientação técnica e possa ser postado no sítio, a cargo de Cláudia e Carlos Ditadi.

b.

Elaboração de um documento com diretrizes para a gestão e preservação de mensagens
de correio eletrônico, a cargo de Brenda Rocco, Margareth e Vanderlei Batista, com o
apoio de um estudo que está em curso no GT de Documentos Digitais do Arquivo
Nacional.

7.

Elaboração de um documento com requisitos para a implementação de um repositório
arquivístico digital confiável, com base no documento Trustworthy Repositories Audit &
Certification (TRAC): Criteria and Checklist, a cargo de Luís Sayão, Cláudia, Ditadi, Neire e
Humberto.

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2011.
Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

