Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 31 de maio e 1º de junho de 2005
Local: Museu Naval

31 de maio de 2005

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Carmen Tereza Moreno, Biblioteca Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Ednylton Maria Franzosi, Ministério do Planejamento
Gladys Machado Pereira Santos Lima, Marinha do Brasil
José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto, advogado
Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Maria Rosângela da Cunha, Marinha do Brasil
Neire Rossio Martins, Unicamp
Paulo Roberto Ferreira Passos, Casa Civil da Presidência República
Rosely Rondinelli, Museu do Índio
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. Informes:
a. Curso de Diplomática ministrado no Arquivo Nacional, pela Prof. Luciana Duranti, de 11 a 14
de abril. Participaram do curso os integrantes da CTDE: Carlos Augusto Silva Ditadi, Carmen
Tereza Moreno, Claudia Lacombe Rocha, Maria Rosângela da Cunha, Margareth da Silva,
Neire Rossio Martins, Rosely Rondinelli e Vanderlei Batista dos Santos.
b. Programação de apresentações dos trabalhos da CTDE em eventos e seminários prevista para
2005:
· Infoimagem 2005 – São Paulo – 14 de setembro
· VI Congresso de arquivologia do Mercosul – Campos de Jordão – 17 a 20 de outubro
· IV Seminário de Tradição Ibérica – Lisboa – 24 a 28 de outubro

c.

Participação de Carlos Ditadi, representando o CONARQ no Fórum de Prontuários Eletrônicos
e Certificação Digital, no dia 24 de maio de 2005, em Brasília a convite do Conselho Federal de
Medicina e SBIS.

3. Assuntos gerais:
a. A próxima reunião ficou marcada para a primeira quinzena de julho.
b.
·
·
·

Novos integrantes:
Ednylton Maria Franzosi, Ministério do Planejamento
Gladys Machado Pereira Santos Lima, Marinha do Brasil
Paulo Roberto Ferreira Passos, Casa Civil da Presidência República

c.

Foi dada ciência a respeito do artigo do regimento do Conarq que trata do funcionamento das
câmaras técnicas, conforme segue:

Das Câmaras Técnicas
Art. 11. O Plenário do CONARQ constituirá câmaras técnicas, de caráter permanente, visando
elaborar estudos e normas necessárias à implementação da política nacional de arquivos públicos
e privados e ao funcionamento do SINAR.
§ 1º As câmaras técnicas serão integradas por especialistas, conselheiros ou não, designados pelo
Presidente do CONARQ, ad referendum do Plenário.
§ 2º O Presidente de câmara técnica poderá, eventualmente, recorrer a profissional, qualificado
para o trato de assuntos específicos, não tendo este direito a voto.
§ 3º O membro de câmara técnica que faltar, injustificadamente, a mais de duas reuniões no
período de um ano, será desligado.
§ 4º As câmaras técnicas apresentarão relatórios de suas atividades ao Plenário do CONARQ.

4. Resolução de recolhimento:
a. Ditadi apresentou minuta para Resolução de Recolhimento de documentos digitais, que foi
discutida pelos integrantes presentes.
b. Margareth da Silva, Claudia Lacombe e Humberto Innareli apresentaram propostas a minuta
de resolução de Recolhimento de documentos digitais.
c.

José Henrique ficou responsável por fazer uma revisão com relação à terminologia e conceitos
jurídicos que aparecem no texto.

d. Discutiu-se a respeito da manutenção e preservação de documentos criptografados, e foram
colocadas as diretivas da Austrália a respeito do assunto. Ao final, concluiu-se que:
· Os documentos recolhidos às instituições arquivísticas não devem estar criptografados, para
que se possa garantir a acessibilidade;
· Os documentos transferidos para arquivos intermediários podem ser mantidos criptografados,
desde que se tenha procedimentos controlados que garantam a leitura destes documentos por
pessoas autorizadas quando necessário.
e. Foram definidos os objetivos que se pretende alcançar com esta resolução:
· Definição das obrigações da instituição que está enviando a documentação para a instituição
arquivística;
· Definição do instrumento descritivo da documentação enviada, com maior detalhamento dos
metadados;

·

Definição dos requisitos necessários à instituição arquivística para receber documentos
digitais.

f.

A partir destes objetivos, deverá ser elaborada uma nova minuta de resolução, que será
enviada a todos os integrantes da CTDE. A seguir, todos deverão analisar a nova minuta e
enviar suas contribuições para Carlos Ditadi, em um prazo de 15 dias, para a consolidação da
proposta, a ser discutida na próxima reunião.

5. Glossário: Vanderlei apresentou propostas de alteração de termos do Glossário, que foram
discutidas na reunião. Algumas definições ficaram pendentes, sob a responsabilidade de
alguns representantes, que deverão enviar as sugestões para Vanderlei na próxima semana.
Sayão sugeriu a inclusão de novos termos. As pendências e inclusões serão discutidas na
próxima reunião. A responsabilidade pelos termos pendentes ficou distribuída conforme a
seguir:
a. Blog – Sayão;
b. Categoria de sigilo – Vanderlei e Ditadi;
c.

Classificação (1) – Rosângela e Neire;

d. Classificação (2) – Vanderlei e Ditadi;
e. Componente digital – Rosely e Sayão;
f.

Conversão – Sayão;

g. DOI – Sayão;
h. Grau de sigilo – Vanderlei e Ditadi;
i.

Migração – Sayão;

j.

Registro – Claudia;

k.

URC – Sayão;

l.

URI – Sayão;

m. URN – Sayão;
n. PDF-A – Sayão;
o. RDF – Sayão;
p. W3C – Sayão.

1º de junho de 2005

Presentes:
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carmen Tereza Moreno, Biblioteca Nacional
Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Ednylton Maria Franzosi, Ministério do Planejamento
Gladys Machado Pereira Santos Lima, Marinha do Brasil
Luiz Fernando Sayão, Centro de Informações Nucleares
Maria Rosângela da Cunha, Marinha do Brasil
Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Neire Rossio Martins, Unicamp
Paulo Roberto Ferreira Passos, Casa Civil da Presidência República
Rosely Rondinelli, Museu do Índio
Sergio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

6. REQBRAS: Foi dada continuidade à discussão da Parte I dos Requisitos Funcionais. O texto
foi discutido da página 23 até a página 31. Foram identificados quatro trechos para serem
reescritos, conforme discriminado a seguir:
a. Procedimentos de transferência e recolhimento (pág. 28) – Claudia
b. Uso e rastreamento, trilhas de auditoria (pág. 30) – Rosângela e Falcão
c.

Cópias de segurança e restauração – último parágrafo (pág. 31) – Falcão

d. Preservação – conceitos (pág. 32) – Ditadi

Rio de Janeiro, 2 de junho de 2005.
Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

