Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 8 de abril de 2013
Local: Arquivo Nacional

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
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. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Carlos Ditadi apresentou a proposta de se implementar o monitoramento do e-ARQ Brasil,
de forma a verificar como ele está sendo aplicado nas instituições e recolher contribuições para
o aperfeiçoamento do Modelo.
a. Ressaltou-se que tais contribuições poderiam resultar em documentos com orientações
técnicas, enquanto não se identificasse a necessidade de uma revisão mais ampla do e-ARQ.
b. Ditadi e Daniel Flores pesquisarão uma ferramenta de ambiente interativo na web (talvez em
formato wiki), para possibilitar essa interação com os usuários do e-ARQ. Na próxima reunião,
deverá ser apresentado um protótipo na ferramenta escolhida, que deverá seguir os requisitos
abaixo:
· espaço para que os usuários apresentem aplicações desenvolvidas com base no e-ARQ
Brasil;
· espaço para sugestões de revisão, alteração e ampliação da norma;
· lista de discussão aberta a usuários (cadastrados) da norma, com acesso identificado;
· interatividade por permissões de acesso (usuários/ usuários qualificados/ administradores);
· banco de conhecimento (referências); e
· possibilidade de disseminação de eventos de interesse.
c. Produziu-se, também, um formulário de levantamento de interessados por esse tipo
interação, para ser preenchido pelos participantes do I Simpósio Nacional sobre Gestão,

Preservação e Acesso aos Documentos Arquivísticos do CONARQ, a ser distribuído em 10/4,
durante o Painel 3 (“Gestão e preservação dos documentos arquivísticos digitais”) e o
workshop sobre o e-ARQ Brasil. Assim, será formado um cadastro preliminar de usuários do
Modelo.
d. Também será planejado, para o segundo semestre de 2013, um evento para a disseminação
do debate sobre o e-ARQ.
e. A ferramenta wiki da comunidade e-ARQ Brasil será divulgada nos eventos da área de
arquivo no segundo semestre, quando se espera que já esteja finalizada.

3. Em resposta a uma consulta recebida, por correio eletrônico, acerca da temporalidade da
trilha da auditoria, Vanderlei e Neire comprometeram-se a pesquisar e apresentar, até a
próxima reunião, um panorama sobre o tema.

4. João Lima fez uma apresentação mais aprofundada sobre o formato PDF/A, adotado pela
ISO como padrão para a preservação de documentos arquivísticos digitais.
a. Foram levantadas questões sobre se o formato resolveria de vez a questão da preservação
dos documentos no longo prazo, ou se seria simplesmente o melhor formato disponível, no
momento, para esse fim.
b. Foi sugerida a elaboração de uma orientação técnica a respeito do uso do PDF/A para
arquivamento de documentos.

Reunião em 9 de abril de 2013
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
Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
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
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Ausências justificadas:
·

Carolina de Oliveira, Arquivo Nacional

Sumário dos assuntos tratados:
5. Foi retomada a elaboração do documento que, originalmente, trataria das diretrizes para a
implementação de repositórios confiáveis de documentos arquivísticos digitais.
a. Após a revisão, proposta por Luís Sayão, do propósito a que o documento se destinaria,
ficou decidido que ele, de fato, delineará diretrizes sobre repositórios arquivísticos digitais

confiáveis, mas sem focar sua implementação. A adaptação e a finalização do texto ficarão a
cargo de Cláudia e Rosely, para a próxima reunião.
b. Sayão, Ditadi e Neire prepararão, para a próxima reunião, um documento sobre a
implementação desses repositórios, que será uma orientação técnica da CTDE.
c. A partir dessas diretrizes e de outros documentos já produzidos e/ou abordados pela CTDE,
serão produzidas mais orientações técnicas futuramente, contemplando temas como:
· metadados;
· Open Archival Information System (OAIS);
· Trustworthy Repositories Audit & Certification (TRAC); e
· formato PDF/A.

6. Sítio da CTDE:
a. Discutiu-se a proposta, feita por Eloi, de uma nova apresentação do conteúdo do sítio da
CTDE, com a disposição transversal das páginas internas, que seriam acessadas por meio de
um menu temático, funcionando paralelamente ao menu institucional atual. Essa proposta será
levada a Marcos Barreto, gestor do sitio do CONARQ, que indicará sua viabilidade.
b. Apontou-se a necessidade de revisão das referências fornecidas atualmente na seção
“Referências” do sítio. Vanderlei enviará uma proposta com a revisão do documento, que será
publicado com a indicação de versão (data do PDF).
c. Os demais membros também se comprometeram a enviar, para as seções “Referências” e
“Apresentações”, referências/links para suas publicações, disponíveis online ou em meio
impresso.
TAREFA
Envio de referências/
apresentações dos membros
para publicação no sítio da
CTDE
Revisão das referências para
sítio da CTDE
Protótipo de ferramenta para a
interação com usuários do eARQ, para sua manutenção
Proposta de evento de
disseminação do debate sobre o
e-ARQ
Panorama sobre a
temporalidade da trilha de
auditoria
Diretrizes sobre repositórios
arquivísticos digitais confiáveis
Orientação técnica sobre a
implementação dos repositórios
arquivísticos digitais
Elaboração de nova
apresentação para sítio da
CTDE

RESPONSÁVEL(IS)
TODOS OS MEMBROS

PRAZO
31 de maio

Vanderlei Batista

14 de junho

Carlos Ditadi e Daniel Flores

Próx. reunião (17 a 19
de junho)

Carlos Ditadi e Daniel Flores

Próx. reunião (17 a 19
de junho)

Neire Martins e Vanderlei
Batista

Próx. reunião (17 a 19
de junho)

Cláudia Lacombe e Rosely
Rondinelli
Carlos Ditadi, Luís Sayão e
Neire Martins

Próx. reunião (17 a 19
de junho)
Próx. reunião (17 a 19
de junho)

Eloi Yamaoka e Brenda
Rocco

Próx. reunião (17 a 19
de junho)

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2013.

Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

