Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos
Reunião em 22 e 23 de novembro de 2007
Local: Arquivo Nacional - Rio de Janeiro

22 de novembro de 2007

Presentes:
•
•
•
•
•
•

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carlos Henrique Marcondes, UFF
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Rosely Cury Rondinelli, Museu do Índio

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Propostas:
a. Problema levantado: uso do e-ARQ sem fazer referência ao documento.
b. Sugestão do Marcondes: avaliar o uso do Creative Commons
(http://www.creativecommons.org.br) e a possibilidade de utilizá-lo para o e-ARQ Brasil e
demais publicações da CTDE. Confirmar se é permitido ou não o uso desse recurso no
site do Arquivo Nacional, bem como os procedimentos necessários para este uso.
3. Metadados:
Foi apresentado o levantamento feito pela equipe da Neire e reordenado por Brenda e Claudia
de acordo com as entidades (documento-movimentação, volume, processo/ dossiê, plano de
classificação, tabela de temporalidade, fluxo de trabalho e usuário).
Vanderlei enviou sugestões para a discussão por escrito.
Foram padronizados os nomes dos metadados e redigidas observações quando pertinente.
Cabe ressaltar alguns pontos da discussão:
a. Com relação à redação do texto da parte 1 (definições conceituais) e parte 2 (requisitos),
serão necessárias alterações para ficar em acordo com a definição de metadados
proposta:

•
•
•

revisar os conceitos de minuta, original e cópia na parte 1, metadados e glossário;
revisar a obrigatoriedade de alguns requisitos, pois esta foi alterada na definição dos
metadados;
avaliar a retirada do elemento de metadado “nome do arquivo” no requisito 3.1.5 na
página 63 do e-ARQ.

b. Consultar a Portaria Normativa SLTI / MP / 05/2002 para verificar o detalhamento dos
metadados de desmembramento.
c.

Sugestão de Margareth: ver normas de descrição de arquivos permanentes e S.A.A. a fim
de analisar as pessoas envolvidas no documento arquivístico (surgiu a dúvida da pessoa
colaborador em documentos arquivísticos);

d. Sugestão do Marcondes: ler o manual Marc 21;
e. Estudar novamente os requisitos do Reino Unido. MED.
f.

Estudar metadados estruturados a fim de definir a organização dos metadados
estruturados no e-ARQ.

23 de novembro de 2007

Presentes:
•
•
•
•
•
•

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Luiz Fernando Sayão, Centro de Informações Nucleares
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Rosely Cury Rondinelli, Museu do Índio

Sumário dos assuntos tratados:

4. Metadados: Foi dada continuidade e finalizada a análise do dia anterior.
Sayão levantou um questionamento com relação ao grau de detalhamento na definição dos
metadados. Em alguns casos, estava sendo feito em termos conceituais e, em outros, estava
se fazendo um detalhamento em termos de implementação. Foi discutido o tema e decidiu-se
que, no e-ARQ Brasil, o levantamento dos metadados será em termos conceituais.
Para a próxima reunião será feita uma revisão da tabela de metadados para adequar o
levantamento de todos os elementos de metadados em termos de conceito.
O detalhamento que já foi feito para alguns elementos será arquivado para um trabalho futuro
de definição de implementação.
5. A próxima reunião ficou prevista para a última semana de fevereiro de 2008, antes da
próxima reunião do Conarq. Previsão de assuntos a serem tratados: metadados –

finalização da proposta a ser apresentada ao Conarq e análise da modelagem (Marcondes
irá apresentar uma nova versão).

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2007.
Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

