Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 24 e 25 de agosto de 2006
Local: Museu Naval

24 de agosto de 2006

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Ednylton Maria Franzosi, Ministério do Planejamento (parte da manhã)
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Neire Rossio Martins, Unicamp
Rosely Rondinelli, Museu do Índio
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Convidados:
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Nilmar Saísse, Marinha do Brasil

Ausências justificadas:
·
·
·

Ednylton Maria Franzosi, Ministério do Planejamento (parte da tarde)
Gladys Machado Pereira Santos Lima, da Marinha do Brasil, justificou ausência por estar
participando de um congresso no Chile
Maria Rosângela da Cunha, da Marinha do Brasil, justificou ausência por estar fora do estado em
compromisso de trabalho

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Informes:
a. Sérgio Falcão informou a respeito da realização do seminário “Formatos de Documentos Digitais
Textuais”, organizado pela Câmara dos Deputados no dia 6 de julho. Foi tratado o uso de padrões
abertos para facilitar a interoperabilidade. A Microsoft anunciou que a futura versão do Office (Office
2007) utilizará um formato de documentos baseado em XML e incluirá um componente para ler e
gravar arquivos em formato ODF, além de gravar documentos em formato PDF. ODF é um padrão

XML aberto para planilhas, textos e slides. Este padrão segue a norma ISO e já está sendo utilizado
por alguns governos, como o da Bélgica. A área de informática da Câmara dos Deputados fará
testes com o Office 2007 para avaliar a produtividade, usabilidade, aderência ao ODF, desempenho,
etc. Após os testes, será elaborado um documento oficial a respeito.
b. Sérgio Falcão informou a respeito ao acórdão do TCU que recomenda que os serviços de
informática não devem ser terceirizados com base exclusiva em contratação de horas. Ficou de
enviar cópia do acórdão (786/2006 - Plenário), para os demais integrantes da CTDE, via e-mail.
c.

Margareth da Silva informou a respeito do andamento do grupo de metadados da e-PING, que está
terminando uma proposta a ser colocada em consulta pública pelo governo ainda este ano. O
modelo está sendo elaborado com base no padrão Dublin Core e no padrão de metadados do
governo inglês.

3. Glossário: Foram discutidos alguns conceitos previamente selecionados e foi finalizada a revisão do
Glossário. As sugestões foram enviadas, via e-mail, pelos seguintes integrantes da CTDE: Vanderlei,
Rosely, Sayão, Ditadi e Humberto (membro correspondente). Cabe destacar as seguintes
observações e decisões:
a. Objeto digital diferencia-se de arquivo digital por possuir metadados e um identificador permanente;
b. Na próxima versão, será revista a definição do termo “anexo”, que ficará excluído na atual;
c.

Necessário fazer uma revisão dos hiperlinks das remissivas;

d. Serão colocadas, na página, as duas versões do Glossário, com as seguintes chamadas: “Glossário”
e “Versões anteriores”;
e. Sérgio irá preparar o arquivo do Glossário para colocar na página web em formato PDF.
f.

Foram excluídos os seguintes termos: “tecnologia da comunicação e informação”, “workflow”,
“workgroup”.

25 de agosto de 2006

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional (parte da tarde)
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Ednylton Maria Franzosi, Ministério do Planejamento (parte da manhã)
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Neire Rossio Martins, Unicamp
Maria Rosângela da Cunha, Marinha do Brasil
Rosely Rondinelli, Museu do Índio
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Convidados:
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Nilmar Saísse, Marinha do Brasil.

Ausências justificadas:
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi justificou ausência na parte da manhã, por estar participando de curso
no Arquivo Nacional
Ednylton Maria Franzosi, do ministério do Planejamento, justificou ausência na parte da tarde por ter
compromissos na Universidade federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Gladys Machado Pereira Santos Lima, da Marinha do Brasil, justificou ausência por estar
participando de um congresso no Chile

Sumário dos assuntos tratados:

4. Consulta pública e divulgação do e-ARQ: Foram discutidos os encaminhamentos para a realização
da consulta pública e a divulgação do e-ARQ, sendo tomadas as seguintes definições:
a. A divulgação será feita por meio de ofício do Presidente do Conarq, a ser enviado, por correio
eletrônico, para instituições, universidades, listas de discussão e algumas pessoas de destaque nas
áreas de Arquivo e Tecnologia da Informação.
b. Todos os integrantes da CTDE farão a divulgação junto aos contatos que tiverem, a fim de ampliar,
ao máximo possível, a divulgação do documento.
c.

Está sendo programada uma agenda de oficinas / audiências públicas em alguns estados (Rio de
Janeiro, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Maranhão), a serem agendadas
pela Coordenação do Conarq, para apresentar e discutir o documento, com a participação de, pelo
menos, dois integrantes da CTDE, conforme programação em anexo.

d. O documento será apresentado em alguns seminários e eventos, a fim de ampliar a divulgação. Já
estão programadas apresentações em:
· Seminário de Gestão de Documentos – Belo Horizonte, em setembro;
· Infoimagem 2006 – São Paulo, em setembro;
· Seminário de Gestão de Documentos Arquivísticos na Administração Pública Federal – Brasília, em
setembro;
· Fórum “Documentos de interesse para a ciência: gestão e preservação”, que acontecerá na Unicamp
– Campinas, em setembro;
· Ciclo de palestras da Casa de Rui Barbosa – Rio de Janeiro, em setembro;
· I Seminário sobre Gestão Documental no Poder Judiciário – Brasília, em outubro;
· Treinamentos e cursos da área.
e. Quando algum integrante tiver a oportunidade de divulgar o documento em algum curso ou evento,
deverá comunicar a Presidência da Câmara Técnica, para acompanhamento do processo de
divulgação.
f.

O recebimento das sugestões enviadas no âmbito da consulta pública será compilado e organizado
por Brenda Rocco, da equipe de documentos eletrônicos do Arquivo Nacional.

g. Foi programada reunião com especialistas em Arquivologia, em outubro, para discutir o conceito de
dossiê (folder), presente nos requisitos de classificação do e-ARQ, e a organização dos documentos
em um SIGAD.

5. A próxima reunião ficou marcada para os dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, para
sistematização das sugestões recebidas na consulta pública e preparação do documento final para
aprovação do Conarq.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2006.
Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

