Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos
Reunião em 29 de junho de 2009
Local: Arquivo Nacional

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carlos Henrique Marcondes, UFF
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Neire do Rossio Martins, UNICAMP
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa
Sérgio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Faltas justificadas:
•
•

Cláudio Muniz Machado Cavalcanti, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal

Sumário dos assuntos tratados:
1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Informes:
a. Cláudia Lacombe, Carlos Ditadi e Brenda Rocco, integrantes da CTDE e servidores do
Arquivo Nacional, realizaram uma visita ao Centro de Documentação da Aeronáutica para
conhecer a iniciativa de desenvolvimento de um sistema informatizado para gerenciar
documentos digitais. Foram apresentados os módulos do sistema já implementados, ainda
em fase de homologação. Foi verificado que os módulos já implementados não
caracterizam ainda um SIGAD. É apenas um sistema que apóia a produção de
determinados documentos da Aeronáutica e faz o controle de protocolo e tramitação
destes documentos. O sistema deverá ser ampliado de forma a atender os requisitos do eARQ Brasil.

b. Sérgio Falcão lembrou que o lançamento da interface LexML (Rede de Informação
Legislativa e Jurídica) estava ocorrendo em Brasília-DF, e João Lima não pôde
comparecer à reunião exatamente por estar participando do evento.
3. Análise do e-ARQ Brasil para aprovação da versão 1.1:
a. Metadados: detalhamento da entidade COMPONENTE DIGITAL:
Luiz Sayão apresentou proposta de detalhamento da entidade COMPONENTE DIGITAL,
dos Metadados do e-ARQ. Ele optou por separar os elementos nas seguintes categorias:
identificação (Identificador e Nome original), categoria do componente (Categoria),
propriedades técnicas (Características e Formato), armazenamento (Armazenamento),
ambiente de software (Software de apresentação e Sistema operacional), ambiente de
hardware
(Hardware),
outras
dependências
(Dependências),
relacionamentos
(Relacionamento), fixidade (Cifragem, Assinatura digital e Autenticação) e eventos
(Evento). Ficou decidido que o elemento Categoria não entraria no modelo do e-ARQ, e os
demais elementos deveriam ser detalhados no mesmo modelo de ficha dos metadados de
identificação de documento. O último grupo apresentado (Evento) deverá ser formatado de
acordo com o que foi feito nos metadados referentes a eventos de gestão. Este trabalho
deverá ser aprovado na próxima reunião, em tempo de ser apresentado na reunião plenária
do CONARQ, prevista para agosto deste ano.
b. Introdução geral:
Foram feitos ajustes na parte de créditos “Equipe técnica de elaboração do e-ARQ Brasil”.
Decidiu-se que a hierarquia dos metadados só deverá aparecer no Sumário até o segundo
nível. A hierarquia completa deverá ser inserida como índice no início do capítulo de
metadados.
Foram revisadas as definições de documento arquivístico, documento digital, documento
arquivístico digital, documento arquivístico convencional e de SIGAD, que constavam na
Introdução do e-ARQ.
Foi incluída, na Introdução, uma referência, explicando os níveis de obrigatoriedade dos
metadados da mesma forma como foi feito para os requisitos.

Reunião em 30 de junho de 2009
Local: Arquivo Nacional

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carlos Henrique Marcondes, UFF
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Neire do Rossio Martins, UNICAMP
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Faltas justificadas:
•
•

Cláudio Muniz Machado Cavalcanti, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal

4. Análise do e-ARQ Brasil para aprovação da versão 1.1 (continuação):
a. Introdução dos Metadados:
Foi analisada a minuta de introdução feita por Neire e aprovada com pequenas alterações.
b. Metadados: alterações sugeridas na consulta pública:
Foram analisadas as alterações sugeridas na consulta pública sobre o Esquema de
Metadados do e-ARQ, realizada de janeiro a março de 2009. Várias sugestões foram
incorporadas ou adaptadas.
Neire chamou atenção para as referências aos requisitos do e-ARQ Brasil relacionados a
cada elemento de metadado. Este levantamento já havia sido realizado pela equipe da
UNICAMP, sob sua coordenação, e não pode ser perdido. Decidiu-se que Brenda irá fazer
uma conferência no levantamento e que a referência aos requisitos será novamente
incluída.
Ao longo da discussão, foi desenhada uma modelagem das entidades para as quais foram
definidos metadados e este modelo deverá ser incluído na Introdução dos Metadados do eARQ Brasil.
c.

Revisão do Glossário do e-ARQ Brasil:
Decidiu-se por não incluir o termo “produtor” no Glossário do e-ARQ, do qual também
foram retirados os termos blog, chat, formato de caractere, hipermídia, patrimônio digital,
RDF e RSS.

5. Planejamento da reunião de agosto (ver tabela abaixo):
TAREFA
Revisão do Glossário do e-ARQ e cruzamento de
seus termos com os do Glossário da CTDE

RESPONSÁVEL(IS)
Vanderlei Batista, com a colaboração
dos demais membros

Detalhamento dos elementos de metadados de
COMPONENTES DIGITAIS

Sérgio Falcão, Luiz Sayão, Cláudia
Lacombe

Elaboração de propostas de perguntas para a
seção “Perguntas mais freqüentes” do sítio da
CTDE
Revisão dos requisitos associados aos
Metadados do e-ARQ, a começar pela parte II do
documento
Revisão das pendências discutidas na reunião
referentes à introdução geral do e-ARQ Brasil e à
introdução dos metadados, revisão das
referencias bibliográficas e elaboração de uma
“errata técnica” para sinalizar as modificações
feitas no documento.

Brenda Rocco e Carlos Ditadi (Arquivo
Nacional)
Brenda Rocco
Cláudia Lacombe e Margareth da Silva
(Arquivo Nacional)

6. A próxima reunião será marcada para a segunda quinzena de agosto, antes da reunião do
CONARQ.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2009.
Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

