Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos
Reunião em 05 e 06 de março de 2008
Local: Arquivo Nacional - Rio de Janeiro

05 de março de 2008

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Claudio Muniz Machado Cavalcanti, Ministério do Planejamento
Luiz Fernando Sayão, Centro de Informações Nucleares
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Maria Rosângela da Cunha, Marinha do Brasil
Neire do Rossio Martins, Unicamp
Sérgio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Informes:
a. Novo integrante da CTDE: Claudio Muniz Machado Cavalcanti, da Secretaria de Logística
e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

3. Conformidade com o e-ARQ Brasil: Diante das solicitações recebidas nos últimos meses
pelo Arquivo Nacional, a respeito de certificação de software com o e-ARQ Brasil, Claudia
apontou a necessidade de se tomar providências. Foram também colocados a
complexidade e os altos custos que um processo de certificação de software envolve, e a
dificuldade de se assumir este procedimento no âmbito do Conarq.
a. Sugestões apontadas:
• Colocar no website do Conarq uma declaração de que o Conselho Nacional de Arquivos
não está certificando softwares (Carlos Ditadi);
• Preparar e apresentar ao MPOG um modelo de edital para orientar a compra de SIGAD no
âmbito da Administração Pública Federal (Sérgio Falcão);

•
•
•

•

Preparar diretrizes para orientar compra de SIGAD no âmbito da Administração Pública
Federal, que seriam incorporadas pelo MPOG (Claudio Cavalcanti);
Elaborar questionário para orientar os usuários na aquisição e desenvolvimento de SIGAD
(Rosângela);
Claudio informou que a FINEP irá colocar em breve um edital para financiamento de
ferramentas em plataforma aberta para atender necessidades do governo. Neste contexto,
a CTDE poderia incentivar o desenvolvimento de ferramentas em plataforma aberta
aderentes ao e-ARQ Brasil (Claudio Cavalcanti);
Neire informou que a Unicamp está desenvolvendo módulos com funcionalidades de um
SIGAD, em plataforma web. Existe um interesse em disponibilizar estes módulos para
outras instituições. Foi sugerido que a Unicamp enviasse projeto para o edital da Finep
para acelerar esta iniciativa já em andamento.

b. Decisões:
•

•
•
•
•

Formação de um grupo de trabalho que irá preparar diretrizes para aquisição/compra de
sistemas de gestão arquivística de documentos com base no e-ARQ Brasil. Estas diretrizes
serão apresentadas ao MPOG para serem adotadas no âmbito da Administração Pública
Federal. Grupo de trabalho: Rosângela (coordenação), Sérgio Falcão, Claudio Cavalcanti e
Carlos Ditadi. Prazo para apresentar minuta a ser discutida em reunião da CTDE:
junho/2008
As diretrizes serão encaminhadas ao Conarq como proposta de modelo a ser utilizado nos
estados e municípios.
Colocar no website do Conarq uma declaração de que o Conselho Nacional de Arquivos
não está certificando softwares.
Avaliar no 2º semestre a realização de um encontro técnico para apresentação de
ferramentas de gestão de documentos utilizadas/desenvolvidas por órgãos públicos.
Neire vai sugerir na Unicamp a participação no edital da Finep.

4. Metadados:
a. Foi apresentada a tabela resultante da última reunião, com os comentários enviados pelos
integrantes da CTDE.
b. Iniciada a discussão dos metadados, conforme descrito no dia 6/março.

06 de março de 2008

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudio Muniz Machado Cavalcanti, Ministério do Planejamento
Luiz Fernando Sayão, Centro de Informações Nucleares
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Maria Rosângela da Cunha, Marinha do Brasil
Neire do Rossio Martins, Unicamp
Sérgio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

5. Metadados (cont.):
a. Foram retiradas as tabelas relativas a fluxo de trabalho e trilha de auditoria.
b. Foi incluída uma tabela relativa a objeto digital, pois se concluiu que as ações de
preservação são feitas no objeto digital (físico) e não no documento (conceitual) e que os
metadados relativos às atividades de preservação, assim como ao gerenciamento do
objeto a nível físico, estão relacionados ao objeto digital, e não ao documento.
c.

Foram feitas alterações nos elementos de metadados e incluídas descrições.

d. O resultado da reunião está registrado na tabela de metadados que se encontra em anexo
a esta ata.
6. A próxima reunião ficou prevista para início de junho. Previsão de assuntos a serem
tratados:
a. revisão do glossário;
b. diretrizes para aquisição do e-ARQ;
c.

metadados (modelagem);

d. metadados (detalhamento).

Rio de Janeiro, 10 de março de 2008.
Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

