Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 11, 12 e 13 de fevereiro de 2004
Local: Arquivo Nacional

11 de fevereiro de 2004

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Antônio de Pádua Albuquerque de Oliveira, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Luiz Fernando Sayão, Comissão nacional de Energia Nuclear
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Neire do Rossio Martins, Unicamp
Rosely Cury Rondinelli, Museu do Índio
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovada a ata da reunião de 17 e 18 de novembro de 2003.

2. Alterações na página da CTDE. Foram feitas quase todas as alterações acertadas na última
reunião da Câmara. Faltam apenas a atualização da bibliografia e perguntas novas para as
FAQs relativas a GED e a e-mail. Ficou acertado que, na próxima reunião, será designado um
integrante da Câmara para ficar responsável pela atualização da bibliografia e outro, pelas
FAQs.

3. Carta de Preservação – comunicação sobre o encaminhamento e divulgação: O Anteprojeto de
Carta de Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital, aprovado na última reunião da CTDE,
foi encaminhado ao Conarq e aprovado na 32ª reunião plenária, realizada em 3 de dezembro
de 2003, juntamente com o seguinte cronograma de discussão:
· Janeiro de 2004 a 30 de abril de 2004 – divulgação, na página do Conarq, do Anteprojeto da
Carta, aprovado pelo plenário desse Conselho, para receber contribuições e sugestões. As
sugestões deverão ser encaminhadas, em formulário específico, para o endereço
preservacaodigital@arquivonacional.gov.br
· Maio de 2004 - apreciação das sugestões, recomendações e inserções no texto da Carta.
Redação do texto final.
· Junho de 2004 - aprovação do texto final da Carta de Preservação do Patrimônio Arquivístico
Digital pelo plenário do CONARQ.

·

Disseminação da Carta na sociedade. O Anteprojeto de Carta foi colocado disponível na
página da CTDE, juntamente com outros documentos de referência, o formulário para envio de
sugestões e o cronograma previsto.

4. Carta de Preservação – programação de eventos para discussão da Carta: 4 encontros para
discussão do Anteprojeto de Carta de Preservação, contando com a participação de
integrantes da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, a saber:
· 12 de março
Local: Arquivo Nacional - RJ
Público: comunidade arquivística
Representantes da CTDE: Carlos Ditadi, Claudia, Margareth, Rosely e Luiz Sayão.
Programação: 1. Palestra sobre preservação digital a ser proferida por Luiz Sayão; 2.
apresentação e discussão da Carta.
· 24 de março
Local: Fiocruz
Público: servidores da Fiocruz
Representantes da CTDE: Carlos Ditadi, Claudia, Margareth.
Programação: 1. Apresentação e discussão da carta – sob a responsabilidade de Carlos Ditadi.
· 30 de março
Local: Arquivo Nacional - RJ
Público: representantes de órgãos do governo relacionados com as áreas de informática,
ciência e tecnologia, fomento a pesquisa e ensino.
Representantes da CTDE: Carlos Ditadi, Claudia, Margareth.
Participação do Presidente do Conarq – Jaime Antunes
Programação: 1. Apresentação da CTDE e dos trabalhos que vem desenvolvendo; 2.
apresentação e discussão da Carta.
· 7 de abril
Local: Brasília
Público: membros do SIGA e representantes de órgãos do governo relacionados com as áreas
de informática, ciência e tecnologia, fomento a pesquisa e ensino.
Representantes da CTDE: Claudia, Sérgio Falcão.
Participação do presidente do Conarq – Jaime Antunes
Programação: 1. Apresentação da CTDE e dos trabalhos que vem desenvolvendo; 2.
apresentação e discussão da carta.
Obs: Foram listados como representantes da CTDE, nos eventos acima, apenas os que estavam
presentes na reunião e manifestaram a vontade e possibilidade de participar. Todos os integrantes
da CTDE que não foram listados e tiverem disponibilidade de comparecer serão muito bem-vindos.

5. A próxima reunião da CTDE será em março de 2004, e terá como pauta a programação das
atividades para o ano de 2004 e a distribuição de responsabilidades. Deverá ser marcada para
o dia 17 ou 19 de março, ainda a ser confirmado.

6. Glossário: Prosseguiu-se com a discussão dos termos do Glossário, a partir do ponto em que
foi interrompida na última reunião (letra C). Houve uma alteração quanto ao encaminhamento
que vinha sendo feito até então. Os termos gerais da área de arquivo, que não são específicos
de documentos eletrônicos, não serão trabalhados pela CTDE por enquanto. No caso destes
termos, será adotada a definição do Dicionário de Terminologia Arquivística que está sendo
elaborado pelo grupo do Arquivo Nacional. Manteve-se apenas a chamada com o termo, e a
definição será inserida tão logo o grupo de terminologia conclua o trabalho.

12 de fevereiro de 2004

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carmen Tereza Moreno, Biblioteca Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Neire do Rossio Martins, Unicamp
Rosely Cury Rondinelli, Museu do Índio
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

7. Prosseguiu-se com o trabalho do Glossário por todo o dia.

13 de fevereiro de 2004

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carmen Tereza Moreno, Biblioteca Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Neire do Rossio Martins, Unicamp
Rosely Cury Rondinelli, Museu do Índio
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

8. Prosseguiu-se com o trabalho do Glossário por todo o dia, até a letra Z, terminando assim a
primeira etapa de discussão. Alguns termos ficaram marcados para um melhor estudo do
assunto, a fim de que se possa melhorar a definição

