Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 13 de julho de 2004
Local: Arquivo Nacional, Rio de Janeiro

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carmen Tereza Moreno, Biblioteca Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Eugênio Pacelli, Casa Civil da Presidência da República
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Marcos Oliveira Matos, Diretoria de Administração da Marinha
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Ricardo Sigaud, Ministério do Planejamento
Rosely Cury Rondinelli, Museu do Índio
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Informes:
a. Aprovação, na reunião plenária do Conarq, dos documentos elaborados pela CTDE :
· Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital
· Resolução sobre gestão de documentos digitais
b. Foi encaminhada, para o conselho editorial da revista Acervo, uma proposta de edição
dedicada a documentos digitais para o segundo semestre de 2005. Os artigos deverão ser
escritos por integrantes da CTDE, além de um especialista estrangeiro.

3. Assuntos gerais:
a. A próxima reunião ficou marcada para o dia 30 de agosto (2ª feira), no Arquivo Nacional.

4. Estratégias para a divulgação da Carta de Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital.
a. Atualização da página da CTDE com a versão final da Carta.
b. Divulgação por meio de correspondência para instituições, associações, listas de discussão,
universidades e imprensa.

c.

Envio, pelo Presidente do Conarq, para o Comitê Executivo do Governo Eletrônico.

d. Divulgação no Congresso Internacional de Arquivos, em Viena, com distribuição de folder.
e. Evento conjunto sobre preservação digital, com Arquivo Nacional, Unesco e Governo
Eletrônico, no mês de setembro, em Brasília, onde será feita a apresentação da Carta.

5. Avaliação do cronograma previsto para 2004 e planejamento dos prazos para as atividades
previstas para o segundo semestre, conforme tabela em anexo.
a. Foram remarcados os prazos para:
· Estudo e apresentação sobre metadados de preservação – setembro. Responsáveis: Ditadi e
Sayão.
· Resolução sobre recolhimento de arquivos digitais – outubro. Responsáveis: Ditadi, Humberto,
Sayão, Neire, Vanderlei, Sigaud e Pacelli.
b. A revisão das FAQs, a partir do Glossário, ficou sob a responsabilidade de Vanderlei e Rosely.
Decidiu-se incluir algumas perguntas sobre e-mail a partir das FAQs do Departamento de
Defesa norte-americano.
c.
·

·

Requisitos funcionais:
Prazos:
Parte I – agosto
Parte II – aspectos de funcionalidades – outubro
Parte II – metadados – março/2005
O trabalho da Parte II será desenvolvido por três grupos de trabalho: o primeiro, coordenado
por Claudia; o segundo, coordenado por Sérgio; e o terceiro, por Ana Pavani. O formato de
apresentação deverá seguir o modelo Moreq. O conteúdo deverá tomar como base os
requisitos do Moreq, do DoD e do Reino Unido. A estrutura do REQBRAS deverá seguir aquela
aprovada na reunião da CTDE em novembro de 2003.

6. Glossário: Foi feita uma última revisão das definições do Glossário. Ficaram pendentes ainda
13 termos. Para cada um destes termos, ficou definido um responsável, que deverá enviar uma
definição para Vanderlei até 5ª feira. Na sexta-feira (16/07), será enviada a última versão do
Glossário para todos os integrantes da Câmara Técnica. As definições que não tiverem sido
enviadas até então ficarão para uma segunda versão.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2004.
Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

Seguem, em anexo, documentos referentes a:
1- Carta de Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital.
2- Resolução de Gestão de Documentos Digitais.
3- Planejamento da CTDE para 2004 revisto.
4- Estrutura do REQBRAS.

