Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 2 de julho de 2012
Local: Arquivo Nacional

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
Humberto Celeste Innarelli, Universidade Estadual de Campinas
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Ausências justificadas:
·

Carolina de Oliveira, Arquivo Nacional

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Continuou-se a redação da proposta de resolução do CONARQ que tratará das diretrizes
para a gestão arquivistica de mensagens de correio eletrônico corporativo. Foram feitas
alterações no texto da minuta, que foram registradas no arquivo do próprio documento.
a. Retomou-se o documento a partir da seção 3 (“Gestão arquivistica da mensagem de correio
eletrônico”).
b. Foi verificada a necessidade de se definir “documento efetivo”, o que seria incluído no item
1.4 da seção 2; Vanderlei comprometeu-se a enviar uma definição.
c. Também se decidiu que era importante incluir uma nota com a definição de “representante
digital”.
d. A análise parou na pág. 18 do documento, na parte sinalizada.

Reunião em 3 de julho de 2012
Local: Casa de Rui Barbosa

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
Humberto Celeste Innarelli, Universidade Estadual de Campinas
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Ausências justificadas:
·

Carolina de Oliveira, Arquivo Nacional

Sumário dos assuntos tratados:

3. O trabalho de redação das diretrizes para a gestão arquivistica de mensagens de correio
eletrônico corporativo foi retomado do ponto em que se parou no dia anterior. O documento foi
discutido até o fim da seção 4(“Acesso e direito de uso do correio eletrônico”), e ficaram
pendentes as seguintes questões:
a. Os textos sobre assinatura digital e anexos, no subitem 3.5.1.
b. A “estratégia 2” (“Gestão da mensagem de correio eletrônico dentro do próprio correio
eletrônico”) no item 3.6.
c. No preâmbulo da seção 4, dentre os requisitos mínimos da norma sobre o acesso e o uso do
correio eletrônico, ficou pendente a letra “h” e pensar uma política de controle de envio das
mensagens.

Reunião em 4 de julho de 2012
Local: Casa de Rui Barbosa

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
Humberto Celeste Innarelli, Universidade Estadual de Campinas
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Ausências justificadas:
·

Carolina de Oliveira, Arquivo Nacional

Sumário dos assuntos tratados:

1. Foi apresentada a minuta de resolução sobre presunção de autenticidade de documentos
arquivísticos, solicitada pelo CONARQ. Foram levantadas as seguintes questões:
a. O impacto do uso e da perda da assinatura digital na garantia de autenticidade dos
documentos arquivísticos.
b. Verificou-se a necessidade de se obter esclarecimentos sobre a ideia de documento
arquivístico como objeto conceitual, como aquele que é apresentado, e não necessariamente
assinado.
5. Também foi questionado o teor da proposta de resolução do CONARQ que tratará das
diretrizes para a implementação de repositórios confiáveis de documentos arquivísticos digitais.
Luís Sayão ficou de apresentar uma nova proposta na próxima reunião, em novembro.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2012.

Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

