Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos
Reunião em 12 de março de 2009
Local: Arquivo Nacional

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados

Faltas justificadas:
•
•
•

Claudio Muniz Machado Cavalcanti, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Neire do Rossio Martins, UNICAMP
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Em férias:
•

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional

Sumário dos assuntos tratados:
1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Informes:
a. Entrada dos novos membros presenciais da CTDE, ambos da Marinha do Brasil: Claudia
Drumond do Nascimento, da Divisão de Documentos Escritos da DPHDM, e Liliane Maria
Braga Alves Pinto, do Departamento de Sistemas Digitais.
3. Discussão sobre alterações em texto legislativo: a mudança do número da lei produz um
novo documento arquivístico ou uma nova versão do documento já existente?

4. Detalhamento do objeto digital nos Metadados do e-ARQ Brasil, conforme definido na
reunião plenária do CONARQ, em dezembro de 2008:
a. Decidiu-se substituir o termo “objeto digital” por “componente digital”, e que a opção fosse
justificada na reunião do CONARQ para a apresentação do trabalho.
b. Sérgio Falcão sugeriu ter o MoReq Jus como ponto de partida para o detalhamento dos
metadados.
c. Formou-se um grupo de trabalho, composto por Sérgio e Sayão, para detalhar o
componente digital.
d. Até o fim de abril, serão apresentados resultados alcançados pelo grupo de trabalho para,
na próxima reunião da CTDE (25 e 26 de junho), fechar os Metadados do e-ARQ, já com
as contribuições da consulta pública, realizada entre janeiro e março.
5. Decidiu-se perguntar a Neire Martins sobre a possibilidade de ela ficar responsável pela
redação de uma introdução para os Metadados do e-ARQ Brasil.
6. Para a reunião da CTDE no final de agosto:
a. Ficou previsto o estudo das novas versões dos requisitos: MoReq 2, DoD e ICA Model;
b. Será feita a revisão anual do Glossário da CTDE. Até lá, as sugestões de alterações no
Glossário feitas pelo GT de Terminologia do InterPARES deverão ser enviadas a Vanderlei
Batista, que irá compilá-las e encaminhá-las a Rosely. Além disso, propostas de novos
termos a serem incluídos no Glossário deverão ser apresentadas até julho, para discussão
na reunião.
7. Diretrizes para a aquisição de SIGAD:
a. Foi sugerido que, após a aprovação pelo CONARQ, o documento fosse encaminhado à
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento,
numa ação em conjunto com o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA e o
Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, para
recomendação de sua utilização na Administração Pública Federal.
b. Será necessário confeccionar um ofício, a ser assinado pelo Presidente do CONARQ,
fazendo tal encaminhamento à SLTI.
c. Uma vez que a recomendação for aprovada e publicada pelo SIGA e pelo SISP, poderá ser
incluído um link para o documento no sítio da CTDE na Internet.
8. “Perguntas mais freqüentes” do sítio da CTDE:
a. Propôs-se uma reformulação, visando a incluir questões relativas a casos mais concretos
que geram dúvidas entre os arquivistas. Atualmente, a seção contempla majoritariamente
questões conceituais.
b. Brenda Couto, Carlos Ditadi e José Márcio Rangel (Arquivo Nacional) ficaram responsáveis
por levantar quais perguntas deveriam ser incluídas, além de reformular as já existentes.

9. Decidiu-se que a CTDE/CONARQ não oferecerá a homologação do e-ARQ Brasil para os
sistemas que decidirem utilizá-lo. Caso os sistemas aleguem estar em conformidade com o
e-ARQ, competirá aos usuários comprovar isto.
a. Rever e publicar nota no sítio, esclarecendo que a CTDE não prestará tal serviço.
10. João Lima apresentou a interface LexML (Rede de Informação Legislativa e Jurídica, em:
www.lexml.gov.br).

Reunião em 13 de março de 2009
Local: Arquivo Nacional

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados

Faltas justificadas:
•
•
•

Claudio Muniz Machado Cavalcanti, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Neire do Rossio Martins, UNICAMP
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Em férias:
•

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional

11. Análise do texto de L. Duranti e K. Thibodeau (“The Concept of Record in Interactive,
Experiential and Dynamic Environments: the View of InterPARES”).
12. Apresentação de João Lima: “Interoperabilidade semântica no governo eletrônico”.
13. Glossário: foram finalizados alguns termos pendentes do terceiro lote do InterPARES 3,
que necessitavam de consulta a profissionais de TI.

TAREFA
Detalhamento do
componente digital nos
Metadados do e-ARQ
Redação da nova introdução
do e-ARQ
Finalização do texto dos
Metadados do e-ARQ Brasil
Acompanhar o envio do
ofício do Presidente do
CONARQ para a SLTI, sobre
aquisição de SIGAD
Revisão do Glossário
“Perguntas mais freqüentes”
do sítio
Estudo das novas versões
dos documentos de
requisitos

RESPONSÁVEL(IS)
Sérgio Falcão e Luiz Sayão

PRAZO
Final de abril

Claudia e Margareth

Próxima reunião: 25 e 26 de
junho
Próxima reunião: 25 e 26 de
junho

Neire
Ditadi

Vanderlei e Rosely
Brenda, Ditadi e José Márcio

Julho
Julho

Todos os membros

Reunião da CTDE em agosto

Rio de Janeiro, 26 de março de 2009.
Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

