Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos
Reunião em 05 e 06 de setembro de 2007
Local: Museu Naval - Rio de Janeiro

05 de setembro de 2007

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
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. Oficina e-ARQ- Brasil que serão dia 04 de outubro de 2007 em Fortaleza, por Margareth, e
dia 08 de novembro de 2007 em Cuiabá, por Brenda.
b. XII Encontro Catarinense de Arquivos: apresentação do e-ARQ Brasil, por Margareth da
Silva
c.

Evento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – alguns integrantes da CTDE receberam
um informe sobre o evento e solicitaram a participação de algum integrante da Câmara.

d. Infoimagem 2007: apresentação do e-ARQ Brasil, por Margareth da Silva
e. Sérgio Falcão informou que ocorrerá um encontro na Câmara dos Deputados sobre
desmaterialização do processo legislativo.
3. Propostas:

a. Rosângela ressaltou a importância de se realizar um treinamento de servidores públicos
federais em gestão de documentos.

4. Metadados:
a. Foi apresentada a listagem com o levantamento de metadados, reorganizada por Cláudia e
Brenda;
b. Foram examinados os metadados relativos a documento. Decisões tomadas: alteração de
nome (padronização) e eliminação de elementos levantados por não serem considerados
metadados.
c.

Foram examinadas também as entidades que apareceram no levantamento: documentomovimentação, volume, processo/ dossiê, plano de classificação, tabela de temporalidade,
fluxo de trabalho e usuário.

d. Para a próxima reunião, deverá ser apresentada uma nova tabela com as alterações
sugeridas, organizada por entidade e com os nomes dos metadados padronizados.

06 de setembro de 2007

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carlos Henrique Marcondes, UFF
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Luiz Fernando Sayão, Centro de Informações Nucleares
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Maria Rosângela da Cunha, Marinha do Brasil
Sérgio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

5. Metadados:
a. Foi apresentada a modelagem UML dos metadados feita por Marcondes, que foi discutida
pelos demais integrantes. Foram sugeridas alterações nos relacionamentos e
nomenclatura das entidades.
b. Para a próxima reunião, deverá ser apresentada nova versão do modelo, de acordo com
as sugestões feitas e com base na listagem de metadados atualizada.
6. Glossário:
a. Foram discutidos os termos selecionados para revisão e aprovadas as novas definições.

b. Foi feita uma seleção dos termos do glossário que irão constar do glossário do e-ARQ
Brasil. O glossário completo ficará disponível na página da CTDE, e nele serão feitas as
inclusões e atualizações necessárias aos demais trabalhos da câmara técnica.
7. A próxima reunião ficou prevista para 7 e 8 de novembro. Previsão de assuntos a serem
tratados: metadados

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2007.
Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

