Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos
Reunião em 24 e 25 de setembro de 2003
Local: Arquivo Nacional

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Cascardo, Arquivo Nacional
Ana Pavani, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carmen Tereza Moreno, Biblioteca Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Maria Rosângela da Cunha, Marinha do Brasil
Rosely Curi Rondinelli, Museu do Índio
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Participação de:
•

José Maria Jardim, Universidade Federal Fluminense

Sumário dos assuntos tratados:
1. Discussão do glossário sobre documentos eletrônicos.
a. Foi apresentado um documento inicial para discussão, elaborado por Vanderlei Batista dos
Santos, a partir de levantamento feito em glossários sobre documentos eletrônicos de
publicações de diversas entidades e programas internacionais da área de arquivos: DAT,
ISAD(G), InterPares, MoReq, DIRKS. Além disto, foram também incorporadas algumas
definições elaboradas pela CTDE, divulgadas no website da câmara técnica.
b. O comitê definiu que, após a discussão do glossário pela CTDE, o documento será
divulgado para receber contribuições de profissionais da área.
c.

Na parte da manhã, foi feita a seleção dos termos que irão integrar o glossário. Alguns
termos apresentados na proposta inicial foram excluídos e outros que não constavam
foram incluídos.

d. Na parte da tarde, iniciou-se o debate dos termos propriamente ditos, sendo contemplada
os termos que começam com a letra A.

e. Para a próxima reunião, todos devem estudar o glossário com as alterações já feitas, a fim
de trazerem propostas. Já foi feito upload do arquivo na página do grupo no Yahoo.

Reunião em 25 de setembro de 2003
Local: Arquivo Nacional - Rio de Janeiro

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Cascardo, Arquivo Nacional
Ana Pavani, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carmen Tereza Moreno, Biblioteca Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto, advogado
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Márcia Helena de Carvalho Ramos, Marinha do Brasil
Marcos Oliveira Matos, Marinha do Brasil
Maria Rosângela da Cunha, Marinha do Brasil
Rosely Curi Rondinelli, Museu do Índio
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados.

Participação de:
•

Ana Amélia de Castro Ferreira, advogada

Sumário dos assuntos tratados:
1. Comunicações a respeito das reuniões conjuntas da CTDE com a Câmara Setorial de
Arquivos Médicos do Conarq, a respeito da certificação de softwares de prontuários
médicos.
Na última reunião do Conselho Federal de Medicina, foi apresentado um documento com a
proposta sobre o processo de certificação de softwares de prontuários eletrônicos. Na
mesma reunião, Ana Maria e Selma apresentaram as considerações feitas pelas câmaras
de documentos eletrônicos e arquivos médicos, a respeito da temporalidade, destinação e
dos requisitos funcionais. Os dois documentos serão colocados na área de arquivos do
grupo de discussão no Yahoo! para ciência de todos os membros da CTDE.
2. Comunicação sobre a proposta do setor de editoração do Arquivo Nacional de preparar
uma capa para os trabalhos/ produtos da CTDE já divulgados ou a serem divulgados no
website da câmara, tais como: referências bibliográficas, glossário e requisitos. A proposta
foi aceita.

3. Apresentação da advogada Ana Amélia de Castro Ferreira, que participou da reunião e
passará a contribuir para os trabalhos da câmara técnica.
4. Grupo de trabalho de preservação de documentos eletrônicos:
a. Carlos Ditadi fez uma apresentação a respeito das políticas do Arquivo Nacional da
Inglaterra com relação aos documentos eletrônicos nos últimos anos.
b. Sayão fez uma apresentação a respeito do desafio da preservação dos documentos
eletrônicos e as principais estratégias que estão sendo apresentadas e discutidas no plano
internacional, dificuldades e vantagens de cada uma delas.
5. Grupo de trabalho de gestão arquivística de documentos eletrônicos:
Claudia Lacombe e Rosely Rondinelli apresentaram a proposta de estrutura para o
desenvolvimento dos requisitos funcionais, trabalho feito em conjunto com Margareth da
Silva. O documento foi discutido por todos e algumas alterações foram propostas.
Uma nova proposta de estrutura será trabalhada ao longo do mês pelo grupo, que vai
incorporar também Ana Pavani. A nova proposta será apresentada na próxima reunião da
CTDE.
6. A próxima reunião da CTDE será marcada para a segunda quinzena de novembro, em
dias ainda a serem definidos.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2003.
Claudia Lacombe Rocha
Retadora da Ata

