Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos
Reunião em 12 e 13 de julho de 2005
Local: Museu Naval

12 de julho de 2005

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
Maria Rosângela da Cunha, Marinha do Brasil
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Neire Rossio Martins, Unicamp
Paulo Roberto Ferreira Passos, Casa Civil da Presidência República
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Informes:
a. III Encontro de Arquivos e Bibliotecas da Administração Pública Federal: Paulo Roberto Ferreira
Passos indicou a presença da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos nesse evento. Ficou
acordada uma comunicação a respeito dos trabalhos realizados pela Câmara Técnica para o dia 22
de setembro, a ser feita pela Presidente da CTDE.
b. Maria Rosângela da Cunha informou que está acordando a inclusão da discussão a respeito dos
documentos digitais em seminário de âmbito nacional organizado pela Marinha.

3. Glossário: A discussão do Glossário foi adiada para a próxima reunião. Os termos levantados na
reunião passada e que ainda não foram entregues ao coordenador pelos devidos responsáveis
deverão ser entregues em tempo.

4. Resolução de Transferência e Recolhimento:
a. Ditadi apresentou minuta para resolução de recolhimento de documentos digitais, que foi discutida
pelos integrantes presentes.

b. Foi aprovada uma nova minuta, que poderá ainda ser alterada na próxima reunião, a partir de pontos
levantados para estudo:
· propostas específicas para o tratamento do procedimento de transferência;
· elaboração de modelo para termo de recolhimento;
· relacionamentos com a legislação existente.

13 de julho de 2005

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Maria Rosângela da Cunha, Marinha do Brasil
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Neire Rossio Martins, Unicamp
Paulo Roberto Ferreira Passos, Casa Civil da Presidência República
Rosely Curi Rondinelli, Museu do Índio
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

5. Resolução de Transferência e Recolhimento (finalização da nova minuta).

6. REQBRAS: Foi dada continuidade à discussão da Parte I dos Requisitos Funcionais, na parte
relativa à definição de SEGAD e nas alterações feitas na parte de Planejamento e implantação do
programa de gestão arquivística. Na próxima reunião, será dado prosseguimento à discussão do
documento. Com relação às tarefas distribuídas na reunião de 1º de junho, ainda está pendente a
alteração do ponto Uso e rastreamento, trilhas de auditoria (pág. 30).

Resumo da distribuição de trabalhos:
Trabalho
Resolução de transferência e recolhimento: propostas
específicas para o tratamento do procedimento de
transferência
Resolução de transferência e recolhimento: elaboração
de modelo para termo de recolhimento
Resolução de transferência e recolhimento:
relacionamentos com a legislação existente
Glossário: definição dos termos – “blog”, conversão,
DOI, migração, URC, URI, URN, PDF-A, RDF, W3C
REQBRAS: alteração do ponto Uso e rastreamento,
trilhas de auditoria

Responsável
Neire

Prazo

Ditadi
Primeira semana de
setembro

Ditadi
Sayão
Rosângela e
Sérgio Falcão

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2005.
Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

