Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 1º de dezembro de 2011
Local: Arquivo Nacional
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
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Margareth da Silva, Universidade Federal Fluminense
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:
·
·

Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:
1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Continuou-se a redação da proposta da resolução do CONARQ que tratará das diretrizes
para gestão arquivistica de mensagens de correio eletrônico corporativo. Brenda, Daniel,
Margareth e Vanderlei, com a colaboração de Carolina de Oliveira, do Arquivo Nacional,
desenvolveram a minuta que foi apresentada nesta reunião a partir da estrutura elaborada
no último encontro da CTDE.
a. As alterações foram anotadas diretamente no corpo do texto da minuta.
b. Na parte 2 (“Transmissão de mensagem de correio eletrônico: funcionamento”), a “figura 1”
precisará incluir os protocolos, uma vez que ela ilustra a infraestrutura do correio eletrônico
cliente-servidor e foi deslocada, no texto da parte 2 (“Transmissão de mensagem de
correio eletrônico: funcionamento”) para exemplificar uma arquitetura possível do sistema.
Eloi fará os ajustes na figura.
c.

Na parte 3 (“A gestão arquivistica da mensagem de correio eletrônico”), é preciso registrar
os artigos da lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõem sobre “gestão arquivistica
de documentos” e a definição desta expressão no glossário do e-ARQ Brasil.

d. Rosely enviou a referência completa da definição de “ação”, que foi incluída em nota-derodapé, e enviará também uma definição, com referência, para “atividade prática”.
e. Foram adaptadas, para o contexto tratado no item 3.2 (“Mensagem de correio eletrônico
como um documento arquivístico”), orientações da Organização das Nações Unidas sobre
como gerenciar as mensagens de correio eletrônico.
f.

Deve-se incluir nota de rodapé no item 3.3 (“Aplicação dos procedimentos da gestão
arquivística de documentos: produção, tramitação, uso e destinação”), com os conceitos de
“valor primário” e “valor secundário” conforme estão aplicados no e-ARQ Brasil; além disso,
deverá ser feita uma caixa de texto para explicar a abordagem do plano de classificação e
da tabela de temporalidade na resolução n.º 14 do CONARQ.

g. No item 3.4 (“Forma documental e redação da mensagem”), surgiram dúvidas quanto à
composição da mensagem de correio eletrônico – por exemplo, decidiu-se consultar um
relatório de um estudo do TEAM Itália, no Projeto InterPARES 3, para se verificar se a
assinatura digital seria um componente digital da mensagem ou um elemento da forma
documental. Também surgiram questionamentos sobre o texto que fala sobre a redação da
mensagem e, por isso, todo o item 3.4 ficou pendente para revisão.
h. Não foram feitas mais considerações sobre a minuta, que foi apreciada somente até o item
3.4.

Reunião em 2 de dezembro de 2011
Local: Arquivo Nacional
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
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
Margareth da Silva, Universidade Federal Fluminense
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa

Ausências justificadas:
·
·

Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:
3. Foi apresentada a minuta desenvolvida por Ditadi, Cláudia, Eloi, Humberto, João Lima,
Sayão e Rosely como proposta da resolução do CONARQ que tratará das diretrizes para a
implementação de repositórios confiáveis de documentos arquivísticos digitais.

a. Faltou incluir referências ao modelo de referência OAIS e ao sítio do Online Computer
Library Center (OCLC).
b. Apontou-se a necessidade de revisão da opção pelo termo “materiais digitais” em
substituição a “objetos digitais, para ver se seu uso é apropriado ao longo do texto.
c.

Na parte II (“Repositório digital confiável – Principais requisitos”), é preciso verificar a fusão
do OCLC com o Research Library Group (RLG) para fornecer a referência correta do
documento Trustworthy Repository Audit & Certification: Criteria and Checklist (TRAC).

d. Na parte III (“Padrões e normas de referência”), viu-se que é preciso estudar melhor a
tabela proposta, que expõe os documentos de referência e seus objetivos.
e. Permaneceu indefinido qual membro da CTDE ficaria responsável pela redação de um
texto curto sobre o TRAC, no segmento da parte III em que cada documento de referência
é apresentado.
f.

A minuta foi apreciada até a página 5.

4. Humberto sugeriu a criação de um grupo de trabalho paralelo aos que estão elaborando as
recomendações, com objetivo de verificar sua aplicação.

5. Daniel Flores dispôs-se, na próxima reunião, a fazer uma apresentação sobre a
experiência da Universidade Federal de Santa Maria com um SIGAD e com seu sistema de
gestão acadêmica. Ele também propôs apresentar um estudo que está realizando sobre o
repositório digital Archivematica.

6. Sayão apresentará, também na próxima reunião, um estudo de preservação de dados
digitais de pesquisa.

7. O primeiro encontro da CTDE em 2012 acontecerá na primeira quinzena de março e
contará com três dias, para que haja tempo suficiente para as apresentações e a
continuação da discussão sobre as duas resoluções.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2011.

Cláudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

