Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 31 de agosto de 2009
Local: Arquivo Nacional

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
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
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Ausência justificada:
·

Sérgio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Revisão do Glossário da CTDE e inclusão de termo
a. Foram alteradas as definições dos seguintes termos: arquivo, carimbo digital de tempo,
componente digital, documento arquivístico, documento arquivístico digital, documento
arquivístico eletrônico, documento digital, documento eletrônico, forma documental, objeto
digital, organicidade e preservação digital.
b. Foi incluído o termo cadeia de preservação.
c. Foi incluído o sítio com as Perguntas Freqüentes do Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação – ITI, na seção “Fontes”.

3. Análise do e-ARQ Brasil para aprovação da versão 1.1:
a. Introdução dos Metadados.
Foram apresentadas alterações na introdução dos metadados, com a inclusão de uma
lista com todos os elementos de metadados e um modelo de entidades e
relacionamentos. As alterações foram aprovadas com pequenos ajustes, como algumas
trocas de vocábulos nos conceitos apresentados na “Organização do Esquema de

Metadados” e modificações no desenho que ilustra as relações entre os documentos (pág.
120).

Reunião em 1º de setembro de 2009
Local: Arquivo Nacional

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·

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

Ausência justificada:
·
·

Margareth da Silva, Arquivo Nacional
Sérgio Dagnino Falcão, Câmara dos Deputados

4. Análise do e-ARQ Brasil para aprovação da versão 1.1 (continuação):
b. Metadados
· Foram analisados os elementos de metadados referentes a Documento, e feitas pequenas
alterações antes da aprovação, nos requisitos 1.10, 1.20 e 1.34.
· Também foram feitas alterações em outros elementos de metadados, no que se refere à
indicação do requisito de funcionalidade do e-ARQ relacionado: 3.1.5, 3.1.6, 5.3, 5.6 a
5.10. e 6.1 a 6.3.
· Foi apresentado o detalhamento dos metadados de COMPONENTE DIGITAL, feito por
Claudia, Sayão, Ditadi e Margareth. Aprovado com pequenas alterações.
· A identificação dos requisitos relativos aos metadados de EVENTO DE PRESERVAÇÃO
deverão ser inseridos pela equipe do Arquivo Nacional
5. Revisão da seção de “Perguntas mais freqüentes” do sítio da CTDE:
a.

b.
c.

Apresentação do novo modelo para a seção e de um elenco de perguntas, por Brenda
e Ditadi. O modelo, que inclui resposta, exemplos e referências para mais informações a
respeito, bem como a data da última alteração, foi aprovado.
As perguntas foram revistas e aprovadas.
O elenco de perguntas revisto será adicionado no sítio do grupo de discussão da
CTDE até final de setembro. Todos os integrantes da CTDE deverão contribuir para as
respostas e/ou sugestão de novas perguntas, por meio de mensagem de correio eletrônico,
até o final de outubro.

d.

Na próxima reunião serão analisadas e aprovadas as perguntas e respostas.

6. Digitalização registrada em cartório:
a.

Foi apresentada a urgência de estudar o tema com profundidade, para que a CTDE
possa tomar um posição a respeito. Vanderlei irá enviar referências e/ou material que
possui sobre o assunto, e decidiu-se que todos os integrantes da CTDE deverão estudar o
tema. Os advogados que integram a CTDE serão também envolvidos na discussão.

b.

Decidiu-se organizar um evento pequeno, no início de dezembro, com
representantes da área jurídica e de arquivo de alguns órgãos federais para discutir o tema
e levantar os principais problemas.

c.

Decidiu-se preparar um documento, com uma posição sobre o assunto, para o
evento em dezembro.

7. Falou-se sobre a necessidade de confecção de um documento sobre diretrizes para a
gestão de e-mails, com base no trabalho desenvolvido na cidade de Nova York, e
apresentado no Projeto InterPARES.

8. Planejamento da última reunião do ano (ver tabela abaixo):
TAREFA
Elaboração de respostas para as perguntas da
seção “Perguntas mais freqüentes” do sítio da
CTDE
Estudo a respeito do tema “Digitalização
registrada em cartório” e preparação de um
documento, com o posicionamento da CTDE

RESPONSÁVEL(IS)
Todos os integrantes da CTDE
Coordenação: Brenda Rocco e Carlos
Ditadi (Arquivo Nacional)
Todos os integrantes da CTDE

Organização do seminário a respeito do tema
“Digitalização registrada em cartório”

Vanderlei, Claudia, Ditadi e Brenda

9. A próxima reunião será marcada para a última semana de novembro ou a primeira semana
de dezembro.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2009.

Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

