Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 18 de novembro de 2010
Local: Arquivo Nacional
Presentes:
·
·
·
·
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Margareth da Silva, Universidade Federal Fluminense
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Luís Sayão fez uma apresentação sobre repositórios digitais confiáveis, com base no
documento Trustworthy Repositories Audit & Certification (TRAC): Criteria and Checklist,
uma ferramenta elaborada pela OCLC-RLG para auditar a confiabilidade de repositórios.
a. A partir do debate decorrente da apresentação, foi proposta uma nova tarefa para a CTDE:
elaborar requisitos para a implementação de um repositório arquivístico digital confiável.
Será levada para plenário na reunião do Conarq.
b. A apresentação será postada no sítio da CTDE.
c.

Cláudia também apontou a necessidade da indicação de um órgão para a validação, no
Brasil, dos repositórios digitais com base na TRAC, o que também deve ser levado a
plenário na reunião do Conarq.

3. Aprovação do plano de trabalho da CTDE para 2011, a ser proposto na plenária do Conarq
que irá ocorrer no dia 8 de dezembro:
a. Estudar um conjunto de requisitos para um repositório arquivístico digital confiável, com
base na TRAC.
b. Elaborar diretrizes para a gestão de mensagens de correio eletrônico.

4. Modelo de Entidades e Relacionamentos (MER) do e-ARQ Brasil:

a. Os presentes analisaram o diagrama e questionaram a inclusão de Gerenciamento
Eletrônico de Documentos (GED) no gráfico. Esta análise será retomada na próxima
reunião.
b. Foi iniciada a verificação da descrição narrativa, que havia sido elaborada por João Lima,
com contribuições de Sérgio Falcão, Cláudia, Vanderlei Batista e Margareth.

Reunião em 19 de novembro de 2010
Local: Arquivo Nacional
Presentes:
·
·
·
·
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Margareth da Silva, Universidade Federal Fluminense
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Sumário dos assuntos tratados:

5. Modelo de Entidades e Relacionamentos (MER) do e-ARQ Brasil (cont.):
a. As alterações na descrição narrativa foram registradas. Restaram duas pendências:
· as considerações sobre “documento arquivístico”; e
· a inclusão de “documento” no Modelo.
b. Observou-se que tais questões poderão ser solucionadas a partir da forma como as duas
entidades (”documento” e “documento arquivístico”) se relacionarão no diagrama, cuja
discussão ficará para a próxima reunião, para ser levada aos profissionais de Tecnologia
da Informação.

6. Foram aprovadas as sugestões de revisão do “Dicionário brasileiro de terminologia
arquivistica” (DIBRATE), que serão encaminhadas como contribuição da CTDE ao
processo de reformulação da publicação. A proposta, originalmente elaborada em 2007, foi
revista e aperfeiçoada.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2010.
Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

