Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 17 de junho de 2013
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear

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
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear

Ausências justificadas:
·
·
·
·
·

Carolina de Oliveira, Arquivo Nacional
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Deliberações sobre a proposta de dinamização do conteúdo do sítio da CTDE na Internet:
a. Viu-se que as duas possibilidades de disponibilização transversal do conteúdo da página
(ora sob a forma de um menu “paralelo” ao atual, ora sob a forma de uma seção com os
conteúdos listados por temas) não contemplariam a proposta inicial feita por Eloi.
b. Apresentou-se, então, a alternativa da preparação de uma listagem de termos, a partir dos já
existentes no Glossário, com referências, dentro de cada verbete, ao conteúdo da página que
for pertinente a cada assunto. Entretanto, o exemplo apresentado da base Pergamum do sítio
do INEP demonstrou que tal trabalho seria muito complexo, pois exigiria uma pesquisa mais
profunda sobre a ocorrência de cada termo nos documentos produzidos pela CTDE, assim
como um esforço de indexação bem maior que o imaginado inicialmente.
c. Os membros presentes decidiram, por fim, aguardar a contratação de melhorias técnicas na
ferramenta de gestão dos sítios do Arquivo Nacional e do CONARQ, antes de buscar
implementar esse novo mecanismo de apresentação do conteúdo no sítio da CTDE.

3. Também se informou que foi feito, à Presidência do CONARQ, o pedido de autorização para
a abertura de uma página na rede social Facebook para a disseminação do conteúdo do sítio e
dos eventos de interesse e/ou promovidos pela CTDE, assim como para a interação com o
público que acompanha seu trabalho. Quando estiver aberta, a página será gerenciada por

Brenda Rocco e pelo servidor José Márcio Rangel, do Arquivo Nacional. Nela, deverão constar
a logomarca do CONARQ e um texto de apresentação, com link para o sítio da CTDE
(http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br)

4. Informes e deliberações sobre o trabalho de monitoramento do e-ARQ Brasil:
a. Foram apresentados os resultados do levantamento feito em eventos realizados no Arquivo
Nacional, em abril e maio. Ao todo, 175 pessoas responderam ao formulário, das quais: 58
(33%) declararam conhecer e já ter usado o e-ARQ; 80 (46%) declararam conhecer, mas
nunca ter usado o e-ARQ; e 37 (21%) declararam não conhecer o e-ARQ. Quanto à pergunta
“Que uso você fez/faz do e-ARQ?”, observando-se que cada respondente poderia assinalar
mais de uma opção, os resultados foram os seguintes:
· 25 informaram ter utilizado o e-ARQ em trabalhos acadêmicos;
· 24 declararam ter usado o e-ARQ no desenvolvimento de um software;
· 15 disseram ter usado o e-ARQ no processo de aquisição de um SIGAD;
· 26 informaram ter utilizado o e-ARQ para estudar para concursos;
· 10 disseram ter usado o e-ARQ na elaboração de aulas/material didático; e
· 8 declararam ter feito outro uso do e-ARQ.
b. Ressaltou-se que só foram consideradas, nos resultados da pergunta “Que uso você fez/faz
do e-ARQ?”, as respostas daqueles que haviam declarado conhecer e já ter usado o e-ARQ na
indagação anterior (universo de 58 pessoas). Entretanto foram colhidos dados cadastrais de
todos os interessados em participar do monitoramento do uso da norma.
c.
Foi
apresentado
um
sítio
dedicado
exclusivamente
ao
e-ARQ
Brasil
(https://sites.google.com/site/earqbr/), confeccionado com a ferramenta de construção de sítios
da Google, que é gratuita e acessível. Daniel Flores produziu uma proposta com seções, textos
e layout, que foi majoritariamente aprovada pelos membros presentes. Foram feitas, porém,
algumas considerações:
· deve-se criar uma página de contatos, com o endereço e o telefone do CONARQ, bem
como
o
endereço
de
correio
eletrônico
da
CTDE
(preservacaodigital@arquivonacional.gov.br), e links para o sítio da CTDE e a página do
Facebook que ainda será aberta;
· apontou-se que o espaço destinado a revisões da norma poderia chamar-se “Sugestões
para revisão”, e tais sugestões seriam postadas no espaço destinado a comentários e,
posteriormente, avaliadas pelos membros da CTDE, antes de serem publicadas no sítio;
· Daniel identificou que, dentre os respondentes do levantamento sobre o uso do e-ARQ,
devem ser contatados aqueles que já usaram o modelo de requisitos para desenvolvimento
de software e aquisição de SIGAD para, num primeiro momento, relatarem suas
experiências nesses tipos de utilização da norma;
· a logomarca do CONARQ deve ser incluída ao fim da página de apresentação, como uma
assinatura oficial; e
· Luís Sayão comprometeu-se a formular uma proposta de logomarca da CTDE e de layout
para esse novo sítio.
d. Por fim, Sayão sugeriu que se registrasse um endereço na Internet para o e-ARQ Brasil, que
poderia ser em um domínio .ORG ou .COM.
e. A próxima oficina do e-ARQ está agendada para outubro de 2013, no Rio de Janeiro. Daniel
comprometeu-se a verificar a viabilidade de se conseguir financiamento junto a órgãos de
fomento de pesquisa para se realizarem oficinas sob a forma de laboratórios, com o uso de
computadores durante as palestras, que passariam a funcionar como aulas práticas de
implementação da norma. Esse projeto, caso seja viável, estaria previsto para 2014.

Reunião em 18 de junho de 2013
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear

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
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:
·
·
·
·

Carolina de Oliveira, Arquivo Nacional
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas

Sumário dos assuntos tratados:
5. Foi retomada a elaboração do documento que trata das diretrizes sobre repositórios
confiáveis de documentos arquivísticos digitais, a partir da parte II (“Repositório digital confiável
de documentos arquivísticos – Principais requisitos”). A minuta foi apresentada por Cláudia
Lacombe e Rosely Rondinelli.
a. O documento sobre a implementação desses repositórios, que será uma orientação técnica
da CTDE, não foi analisado durante a reunião, uma vez que se julgou que o mesmo
dependeria do documento básico que ainda está sendo elaborado.

Reunião em 19 de junho de 2013
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear
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
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:
·
·
·
·

Carolina de Oliveira, Arquivo Nacional
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas

Sumário dos assuntos tratados:
6. A minuta do documento sobre repositórios digitais confiáveis de documentos arquivísticos foi
discutida até o fim da seção II.2 (“Requisitos para um repositório digital confiável”), na qual o

texto de Cláudia e Rosely havia parado. Na próxima reunião, será apresentada a continuação
da minuta.

TAREFA
Envio, para Daniel Flores, dos
contatos selecionados entre os
levantados durante a aplicação
do formulário do e-ARQ.
Envio de referências/
apresentações dos membros
para publicação no sítio da
CTDE
Revisão das referências para
sítio da CTDE
Panorama sobre a
temporalidade da trilha de
auditoria
Diretrizes sobre repositórios
arquivísticos digitais confiáveis
(cont.)
Elaboração de proposta de
logomarca da CTDE e de layout
para sítio do e-ARQ
Abertura da página da CTDE no
Facebook

RESPONSÁVEL(IS)
José Márcio

PRAZO
5 de julho

TODOS OS MEMBROS

31 de julho

Vanderlei Batista

Próx. reunião (setembro)

Neire Martins e Vanderlei
Batista

Próx. reunião (setembro)

Cláudia Lacombe e Rosely
Rondinelli

Próx. reunião (setembro)

Luís Sayão

Próx. reunião (setembro)

Brenda e José Márcio

Próx. reunião (setembro)

7. A redação desta ata foi feita pelo servidor José Márcio Rangel, do Arquivo Nacional, que
esteve presente à reunião.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2013.

José Márcio Batista Rangel
Relator

Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

