Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 24 e 25 de maio de 2004
Local: Arquivo Nacional, Rio de Janeiro

24 de maio de 2004

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carmen Tereza Moreno, Biblioteca Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Eugênio Pacelli, Casa Civil da Presidência da República
Marcos Oliveira Matos, Diretoria de Administração da Marinha
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Maria Rosângela da Cunha, Marinha do Brasil
Ricardo Sigaud, Ministério do Planejamento
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados.

Sumário dos assuntos tratados:

1. Comunicações:
a. Participação de integrantes da CTDE em eventos:
· 18 a 21 de maio – II Simpósio Internacional de Bibliotecas Digitais, Campinas. Participação na
mesa sobre preservação digital.
Claudia Lacombe, Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos: apresentação
sobre a CTDE e a Carta de Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital.
Nesta mesa, também apresentaram trabalhos os integrantes da CTDE: Luís Fernando Sayão
(CNEN) e Humberto Innarelli (Unicamp).
· 18 e 19 de maio - Seminário Técnico da e-PING, organizado pela Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Brasília.
Margareth da Silva, Técnica do Arquivo Nacional: apresentação sobre gestão e preservação de
documentos arquivísticos digitais.

2. Assuntos gerais:
a. A próxima reunião ficou marcada para os dias 5 e 6 de julho (2ª feira e 3ª feira), no Arquivo
Nacional, em função da reunião do Conarq estar programada para os dias 28 e 29 de junho.

3. Anteprojeto de Carta de Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital: Carlos Ditadi
apresentou uma proposta, incorporando algumas sugestões enviadas no processo de consulta
pública, cujo prazo acabou em 30 de abril. A proposta do texto da Carta foi discutida e segue,
em anexo, a nova versão.

4. Resolução de gestão de documentos digitais: Neire encaminhou mensagem, sugerindo
algumas alterações no texto aprovado na última reunião. As sugestões foram apreciadas e um
novo texto foi aprovado para ser encaminhado ao Conarq. A nova minuta segue em anexo à
ata.

5. Resolução de recolhimento de documentos digitais: Carlos Ditadi apresentou as linhas gerais
que devem ser tratadas na resolução. Os pontos foram discutidos e ficou resolvido que os
integrantes enviariam sugestões até o dia 7 de junho, a partir do material enviado por e-mail e
das contribuições da reunião. Com base nas sugestões dos integrantes da CTDE, será
elaborada uma minuta de resolução a ser enviada por Carlos Ditadi até o dia 24 de junho para
toda a Câmara.

6. Diretrizes para Preservação do Patrimônio Digital da Unesco: Foi aprovada pela CTDE a
solicitação para traduzir esse texto, a ser encaminhada pelo Conarq.

25 de maio de 2004

Presentes:
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carmen Tereza Moreno, Biblioteca Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Eugênio Pacelli, Casa Civil da Presidência da República
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

7. Glossário: Vanderlei apresentou um documento, incorporando todas as sugestões enviadas
pelos integrantes da CTDE durante os últimos meses. Foram analisados os termos até a letra
H. Decidiu-se que os demais verbetes seriam analisados pelos integrantes presentes na
reunião, que enviarão sugestões para o Vanderlei até o dia 28 de maio. O resultado será
encaminhado a todos e, caso não haja nenhuma alteração relevante, será divulgado como
versão 1.0.
Seguem, em anexo, documentos referentes a:
1- Carta de Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital.
2- Resolução de Gestão de Documentos Digitais – alterada.
3- Glossário – analisado até a letra H.

