Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 19 de março de 2012
Local: Arquivo Nacional

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:
·

Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Foi apresentada a minuta das diretrizes para gestão arquivistica de mensagens de correio
eletrônico corporativo. Foram feitas alterações no texto da minuta, que foram registradas
no arquivo do próprio documento.
a. Concordou-se em incluir uma nota-de-rodapé sobre a equivalência entre os termos “gestão
arquivistica de documentos” e “gestão de documentos”.
b. Também foi vista a necessidade de se estudar e discutir melhor o caso das mensagens de
correio eletrônico que são incorporadas, em sua forma impressa, a processos judiciais.
c.

A seção “Definições” ficou em aberto, pois era preciso selecionar melhor os termos que
fariam parte dela e quais seriam citados diretamente no restante do texto da resolução.

d. Eloi apresentará uma ilustração com melhor acabamento, incluindo outros tipos de
arquitetura do processo de transmissão das mensagens de correio eletrônico, em
substituição à “Figura 1”, que havia sido traduzida diretamente de um dos documentos de
referência utilizados na pesquisa.

e. Ressaltou-se que a seção “Referências” deve incluir todas as resoluções do CONARQ
cabíveis.
f.

Um dos anexos deve trazer um exemplo de implementação das diretrizes propostas na
resolução.

g. A parte que faz referência aos anexos será incluída no item 3.4.
h. Deve-se deixar clara a necessidade da declaração de um documento como arquivístico no
trecho que aborda a captura dos documentos para a gestão.
i.

O texto foi revisto até o item 7.3 durante a reunião.

3. O CONARQ solicitou uma minuta de resolução sobre presunção de autenticidade de
documentos arquivísticos, que deverá ser apresentada na próxima reunião do Conselho, a
se realizar entre julho e agosto de 2012. Cláudia, Ditadi e Rosely prepararão a minuta.

4. Foi apresentada a minuta das diretrizes para a implementação de repositórios confiáveis
de documentos arquivísticos digitais. As alterações foram salvas no próprio arquivo do
documento de trabalho.
a. Sugeriu-se substituir a expressão “materiais digitais” por “acervos digitais” no corpo do
texto, mas ainda não se chegou a um consenso.

Reunião em 20 de março de 2012
Local: Arquivo Nacional
Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
Humberto Celeste Innarelli, Universidade Estadual de Campinas
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:
1.

Continuou-se a redação da proposta de resolução do CONARQ que tratará das diretrizes
para a implementação de repositórios confiáveis de documentos arquivísticos digitais.

a. Concordou-se em agendar uma reunião, via Skype, para se decidir quais princípios
desenvolvidos pelo Projeto InterPARES 2 seriam adequados para serem incluídos no item
“Princípios de preservação digital”.
b. O item “Fatores críticos de sucesso para a implementação de repositórios” foi suspenso,
pois se deve discutir se ele deverá ser incluído no documento ou não.
c.

Uma outra reunião também será agendada, via Skype, para se discutir sobre os requisitos
necessários para a implementação de repositórios digitais confiáveis.

Reunião em 21 de março de 2012
Local: Arquivo Nacional
Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
Humberto Celeste Innarelli, Universidade Estadual de Campinas
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:
1. A próxima reunião do grupo de trabalho que está envolvido na elaboração sobre a
implementação de repositórios digitais confiáveis foi marcada para o dia 2 de abril de 2012,
às 14h. O encontro será realizado via Skype, e o arquivo da minuta será encaminhado aos
membros do grupo, já com as alterações determinadas nesta reunião.

2. O grupo de trabalho para a elaboração da minuta sobre diretrizes de gestão de mensagens
de correio eletrônico também realizará encontros via Skype para dar prosseguimento ao
trabalho, que serão marcadas por seus membros.

3. A próxima reunião da CTDE acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de julho, e também já foram
agendadas as reuniões no segundo semestre de 2012: 19 a 21 de setembro e 28 a 30 de
novembro.

Rio de Janeiro, 2 de julho de 2012.

Cláudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

