Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 30 de outubro de 2008
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia 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
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior

2. Informes:
a. Sergio informou sobre o andamento dos metadados do Projeto LexML. Em novembro, deve
haver um protótipo de metadados, que poderá ser enviado aos membros.
b. Ainda segundo Sergio, o Tribunal de Contas da União publicou um acórdão (n.º 1603/2008),
que firma posicionamento sobre segurança na área de informática (TI), no âmbito
governamental. Neste sentido, a Câmara dos Deputados realizará licitação para contratação
de serviços.
3. Metadados - Foram revisadas as fichas dos seguintes metadados de identificação de
documentos: interessado, procedência, contexto tecnológico (foi substituído por outros dois
metadados: formato de arquivo e identificador do objeto digital), gênero, espécie, tipo, idioma,
quantidade de folhas/páginas, numeração de folhas, indicação de anotação (excluído desta
versão, pois gerou dúvidas e será discutido em outro momento) e relação com outros
documentos.

Reunião em 31 de outubro de 2008
Local: Comissão Nacional de Energia Nuclear

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Claudia 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
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

1. Metadados (cont.):
a. Foram revisadas as fichas dos seguintes metadados de identificação: indicação de anexo,
executor (suspenso da lista temporariamente por não ser utilizado no Brasil), direitos de
acesso, data cronológica (renomeado como data de produção), código de classificação/classe
(substituído por classificação), destinação prevista, prazo de guarda e localização física
(renomeado como localização; saiu da lista de metadados de gestão para a de metadados de
identificação).
b. Com relação aos metadados de gestão, decidiu-se substituir o termo “registro” por “evento”,
gerando as seguintes fichas: evento.captura, evento.tramitação, evento.transferência,
evento.recolhimento, evento.eliminação, evento.abertura, evento.encerramento de
processo/dossiê, evento.reabertura de processo/dossiê, evento.juntada por anexação,
evento.apensação, evento.desapensação, evento.desentranhamento,
evento.desmembramento, evento.classificação de sigilo, evento.desclassificação de sigilo e
evento.reclassificação de documentos (o metadado “registro de autenticação” foi removido da
lista).
c.

Ficou decidido que somente fichas com os metadados de identificação do documento seriam
apresentadas ao CONARQ na reunião em dezembro (e, posteriormente, levadas à consulta
pública), pois se identificou a necessidade de se estudar e discutir de forma mais aprofundada
os demais itens (metadados de gestão, instrumentos de gestão, agente e objeto digital) em um
outro momento.

d. Foi acordado que a Tabela de Metadados será atualizada com base nas modificações feitas
nas fichas de metadados, também para posterior apresentação ao CONARQ.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2008.
Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

