Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos
Reunião em 17 e 18 de novembro de 2003
Local: Arquivo Nacional – Rio de Janeiro

17 de novembro de 2003

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Cascardo, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carmen Tereza Moreno, Biblioteca Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Marcos Oliveira Matos, Marinha
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Rosely Curi Rondinelli, Museu do Índio
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:
1. Discussão do glossário sobre documentos eletrônicos.
Está sendo preparado pela Câmara Técnica de Descrição Arquivística (CTDA) um Glossário
de Terminologia Arquivística e, para não haver duplicidade de definições, decidiu-se que as
duas câmaras deveriam fazer um trabalho cooperativo. Foi aprovada a proposta de a CTDE
apresentar as definições dos termos referentes aos documentos eletrônicos; no caso dos
termos em comum, seriam adotadas as definições do glossário elaborado pela CTDA.
Como estratégia para encaminhamento da discussão, definiu-se por seguir o documento
preparado na última reunião, com as contribuições de Rosely Rondinelli e Sérgio Falcão.
Foram analisados e estabelecidos os termos das letras A até C.
Para os termos comuns aos dois glossários, foi tomada como ponto de partida a definição
proposta no documento da CTDA. Em alguns casos, foi necessário propor uma outra definição
adicional específica para documentos eletrônicos, a ser acrescentada às definições do
glossário da CTDA; em outros, foram feitas propostas de alteração nas definições do glossário
da CTDA.

Estas propostas de inclusão e alteração serão encaminhadas à comissão do glossário da
CTDA, como contribuição da CTDE.

18 de novembro de 2003

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Amélia M. B. de Castro Ferreira, advogada
Ana Cascardo, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Marcos Oliveira Matos, Marinha do Brasil
Margareth da Silva, Arquivo Nacional.
Rosely Curi Rondinelli, Museu do Índio
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados.
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:
1. Foi aprovada a ata da reunião de 25 de setembro de 2003 para ser disponibilizada na
página da CTDE.
2. Ingresso de novos membros:
a. Membros presenciais: Neire do Rossio Martins, representante da Unicamp; Ana Amélia
Menna Barreto de Castro Ferreira, advogada; Paulo Passos, representante da Casa Civil;
Ricardo Sigaud, representante do Ministério do Planejamento.
b. Membros correspondentes: Humberto Innarelli, da Unicamp.
c.

Sérgio Falcão propôs o convite a João Lima, do Prodasen, como membro correspondente.

3. Página da CTDE - foram discutidas algumas alterações a serem feitas:
a. Legislação: atualizar a listagem com o levantamento feito por Vanderlei Santos.
b. Bibliografia: atualizar a listagem atual com novos publicações e artigos, além de retirar da
listagem as referências que não tratam de documentos eletrônicos. Foi proposta uma
divisão das referências bibliográficas em dois grupos, Gestão e Preservação, a cargo de
Vanderlei Santos e Carlos Ditadi respectivamente. Luiz Sayão sugeriu que, no caso de
artigos, fosse apresentado o texto completo e não apenas a referência.
c.

Componentes: mudança do nome para Integrantes.

d. Agenda: mudança do nome para Eventos.

e. Sites: mudança do nome para Sítios de Interesse. Conferência das URLs desatualizadas a
cargo de Carlos Ditadi.
f.
•
•
•
•
•

FAQs:
Mudança do nome para Perguntas mais freqüentes.
Mudança da apresentação das perguntas: relacionar todas as perguntas e, ao serem
clicadas, aparecerá a resposta.
Inclusão de perguntas sobre GED - a elaboração das perguntas ficou a cargo de Ana
Cascardo.
Inclusão de perguntas sobre aspectos jurídicos e legais do documento eletrônico – a serem
respondidas por Ana Amélia Ferreira.
Inclusão de botão “Produção da CTDE”, que inclui as Atas das reuniões, o Glossário,
Requisitos, além de textos e documentos de Preservação e de Gestão produzidos pelos
membros da CTDE.

4. Foi sugerida a realização de palestra sobre validade legal do documento eletrônico na
CTDE, em março de 2004, a cargo de Ana Amélia Ferreira.
5. Carta de Preservação:
Com base na proposta elaborada por Sayão, foi discutido e aprovado pela CTDE o Anteprojeto
de Carta de Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital, que será apresentado ao plenário
do Conarq em dezembro. A fim de tornar esse documento mais representativo, será proposto
que o anteprojeto seja disponibilizado no website do Conarq para consulta pública até 31 de
maio. Haverá um endereço eletrônico com um formulário preparado para receber sugestões e
contribuições.
6. Estrutura dos requisitos funcionais:
A estrutura foi aprovada e algumas sugestões serão encaminhadas por correio eletrônico, a fim
de que o documento possa ser apresentado ao plenário do Conarq em dezembro.
7. A próxima reunião da CTDE será em fevereiro de 2004, com duração de três dias,
exclusivamente para discussão do glossário, com o objetivo de finalizarmos uma primeira
versão. Em março haverá uma segunda reunião, para tratarmos dos demais assuntos.

Rio de Janeiro, 18 de novembro 2003.
Claudia Lacombe Rocha
Redatora da Ata

