Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 29 de setembro de 2004
Local: Arquivo Nacional, Rio de Janeiro

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·

Ana Pavani, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Margareth da Silva, Arquivo Nacional.
Olavo Ferreira Laino, Arquivo Nacional
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Assuntos gerais:
a. A próxima reunião ficou marcada para os dias 4 e 5 de novembro (5ª e 6ª feira), no Arquivo
Nacional.

3. Glossário: O Glossário já está disponível na página da CTDE. Foi sugerido que, no texto de
apresentação do Glossário, no sítio, se inclua a informação de que esta versão se encontra
aberta a sugestões. Foi sugerida, ainda, a inclusão de um link para a Terminologia Arquivística,
quando estiver disponível no sítio do Arquivo Nacional.

4. Congresso Nacional de Arquivologia – ABARQ: participação da CTDE. Foi decidido que a
CTDE fará uma apresentação dos trabalhos realizados e em andamento. Foram definidos os
temas e distribuídas responsabilidades para preparação dos slides. Sérgio Falcão fará a
compilação da apresentação. As responsabilidades para preparação dos temas ficaram
distribuídas da seguinte forma:
a. Contexto internacional: projetos, legislação, OAIS etc.: Sérgio Falcão e Sayão
b. Apresentação da CTDE: composição, objetivos, conceitos, etc.: Claudia e Margareth
c.

Glossário: Vanderlei

d. Resolução 20: Claudia e Margareth
e. REQBRAS: Claudia e Margareth
f.

Carta de Preservação: Ditadi.

Na próxima reunião, serão definidos os palestrantes.

5. REQBRAS: Foi apresentada a minuta da Parte I dos Requisitos Funcionais para discussão na
CTDE. O texto foi discutido até a página 10. Foi marcada uma reunião para os dias 13 e 14 de
outubro para discussão de conceitos arquivísticos que constam no REQBRAS. Na próxima
reunião da CTDE, em novembro, terá prosseguimento a discussão do texto.

6. Resolução de recolhimento: O material distribuído antes da reunião deverá ser apreciado e
discutido via correio ao longo do mês. Na próxima reunião, em novembro, será discutido esse
tema.

Rio de Janeiro, 1º de outubro de 2004.
Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

