
  

Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 27 de novembro de 2019
Local: Arquivo Nacional – AN – Rio de Janeiro/RJ

Presentes:

• Brenda Couto de Brito Rocco, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
• Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional.
• Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional.
• João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal.
• Margareth da Silva, Universidade Federal Fluminense.
• Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa.

Ausências justificadas:

• Elói Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados.
• Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados.

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Minuta de Decreto sobre o Conarq.

Carlos Ditadi comunicou que há uma minuta de Decreto em tramitação, para alteração do Decreto nº  
4.073, de 3 de janeiro de 2002, entre outras coisas. No que se refere ao Conarq, esclareceu sobre os 
impactos em sua competência e formação, bem como na continuidade de atuação das Câmaras Técnicas. 
Informou que na minuta de Decreto foi prevista a criação de Câmaras Técnicas Consultivas para auxiliar o  
Conarq, em caráter temporário, a ser formada por no máximo 5 integrantes.

3. Revisão do e-ARQ Brasil.

• Metadados de documentos: Cláudia Lacombe revisou as novas fichas de metadados com o grupo e 
atualizou os campos necessários. No elemento  Status foi desconsiderado o grau de formalização 
rascunho do campo definição, por ter sido considerado suficiente se manter apenas o grau minutas. 
Também foi retirado o elemento de metadado Procedência, já que a informação está registrada no 
evento de  Tramitação em  Eventos de gestão de  processos.  No elemento  Relação com outros 
documentos foram acrescentados Qualificadores para melhor caracterizar o tipo de relacionamento.

• Metadados  de  eventos  de  gestão:  Cláudia  Lacombe  apresentou  os  metadados,  divididos  em 
Eventos de gestão do ciclo de vida e Eventos de gestão de processo, e fez a revisão das fichas dos 
metadados com o grupo. Os elementos Remetente e Destinatário foram desconsiderados, porque 
estão contemplados em Agente responsável pelo evento, onde foi melhor detalhada a sua relação 
com  cada  tipo  de  evento.  Também  foram  desconsiderados  os  elementos  Método,  Suporte  e 
Localização, porque se tratam de dados específicos, que foram incluídos em Detalhes do evento. 
Houve análise da proposta de texto enviada pelo Vanderlei Batista, sobre os Eventos de gestão do  
ciclo de vida, que motivou a junção dos eventos  Classificação de sigilo  e Atribuição de sigilo  em 
Restrição de acesso,  de modo que será contemplado no mesmo metadado, tanto o registro de 
informações sensíveis, quanto os graus de sigilo definidos na Lei de Acesso à Informação – LAI .  
Pelo mesmo motivo foram juntados os metadados Desclassificação de sigilo e Reclassificação de 
sigilo em Alteração da restrição de acesso.
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Reunião em 28 de novembro de 2019
Local: Arquivo Nacional – AN – Rio de Janeiro/RJ

Presentes:

• Brenda Couto de Brito Rocco, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
• Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional.
• Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional.
• João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal.
• Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear.
• Margareth da Silva, Universidade Federal Fluminense.
• Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa.

Ausências justificadas:

• Elói Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados.

• Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados.

Sumário dos assuntos tratados:

3. Revisão do e-ARQ Brasil: (continuação)

• Metadados de classe: Cláudia Lacombe apresentou os metadados, divididos em Identificação da 
Classe e  Eventos de gerenciamento da classe,  e fez a revisão das fichas dos metadados com o 
grupo,  que decidiu  pela  inclusão do elemento  Sigilo  associado à classe  para registrar  sobre a 
restrição de acesso a documentos com informação pessoal ou sensível, conforme a legislação.

• Metadados de agente: O grupo redefiniu os elementos e manteve apenas Identificador do Agente, 
Nome do Agente e Status do Agente, que foram considerados essenciais para relacionar o agente 
aos eventos que realizará no SIGAD.

• Metadados  de  componente  digital:  Na  revisão  desses  componentes  foi  divido  o  elemento 
Característica  técnica em  outros  quatro  elementos  (Tamanho,  Software  de  criação,  Nível  de  
composição e Inibidor).

Reunião em 29 de novembro de 2019
Local: Arquivo Nacional – AN – Rio de Janeiro/RJ

Presentes:

• Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional.
• Claudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional.
• João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal.
• Luiz Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear.
• Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa.

Ausências justificadas:

• Elói Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados.

• Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados.
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Sumário dos assuntos tratados:

3. Revisão do e-ARQ Brasil: (continuação)

• Metadados de preservação: Cláudia Lacombe apresentou a proposta de texto dos metadados, que 
foi aprovado com uma melhor explicação dos elementos Cálculo Hash e Verificação de fixidade.

• Parte II – Especificação de Requisitos: Claudia Lacombe lembrou da sugestão dada por Elói para a 
inclusão de um texto explicativo no início da Parte II – Especificação de Requisitos, que apresente 
os requisitos essenciais de um SIGAD. O grupo fez uma análise e definiu como conjunto mínimo de 
requisitos: 1. Organização dos documento; 2. Captura; 3. Avaliação: temporalidade e destinação;  5.  
Elaboração de documentos (caso  o SIGAD apoie a produção de documentos); 6.Tramitação e fluxo  
de trabalho  (caso  o SIGAD apoie a produção de documentos); 7. Segurança; e 8. Preservação.  
Rosely Rondinelly fará o texto explicativo e o Luiz Fernando Sayão fará um desenho que ilustre os 
requisitos essenciais de um SIGAD. Além disso, foram analisados os conceitos de dossiê, processo, 
item  documental  e  unidade  de  arquivamento,  para  revisão  do  Diagrama  de  organização  dos  
documentos, e o grupo decidiu pela manutenção do mesmo desenho. 

• Metadados: Cláudia Lacombe fará a revisão dos campos das fichas de metadados, de modo que 
fiquem padronizados (rótulo/  repetibilidade/  campos vazios/  aplica-se)  e  fará  a  conferência  das 
referências aos metadados que foram removidos, renomeados ou aglutinados.  Adriana Reguete 
fará a conferência do campo requisitos, atualizando sua referência com a Parte II – Especificação  
de Requisitos. João Lima vai atualizar o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e o Luiz Fernando 
Sayão fará o desenho simplificado, ilustrando o novo MER.

4. Planejamento/ CTDE

• Reestruturação do Conarq: Diante do informe do Carlos Ditadi sobre a possibilidade de extinção das 
Câmaras Técnicas, o grupo definiu que os produtos em desenvolvimento serão concluídos, mesmo 
que seja indicada a formação de uma Câmara Técnica Consultiva para finalizar as ações que já  
estão em andamento.

• Glossário/ CTDE: João Lima ficou de concluir  a revisão da 8ª edição do glossário junto com o 
Vanderlei Santos. Foi definido o prazo de envio da versão final, para aprovação dos integrantes até 
20/12/2019, de modo que a aprovação para publicação aconteça até 30/12/2019. 

• Consulta pública do e-ARQ Brasil: Foi previsto o prazo de março/2020 para contribuições públicas.

• Resolução nº 43 do CONARQ: A revisão foi aprovada para 2020, com o objetivo de esclarecer 
sobre  o  uso  não  recomendado  de  RDC-Arq  para  documentos  correntes  (processo,  dossiê  e 
documentos que ainda possam voltar a tramitar). Além disso, nessa revisão será apresentada a 
diferença entre os conceitos de armazenamento e arquivamento, indicando o uso do RDC-Arq para 
documentos que já encerraram a ação, ou seja, aqueles que podem ser arquivados.

Tarefas previstas

TAREFA RESPONSÁVEL(IS) PRAZO

Revisão do glossário e envio para aprovação da CTDE
João Lima

Vanderlei Santos
20/12/2019

Aprovação do glossário Todos integrantes 30/12/2019

Atualizar o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e enviar 
ao Luiz Fernando Sayão.

João Lima 31/01/2019

Elaborar um desenho simplificado, ilustrando o novo MER.
Luiz Fernando 

Sayão
31/01/2019
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Inserir texto na  Parte II – Especificação de Requisitos, que 
identifique os requisitos essenciais para que o sistema seja 
um SIGAD.

Rosely Rondinelly 31/01/2019

Elaborar  um  desenho,  ilustrando  os  requisitos  essenciais 
para que o sistema seja um SIGAD.

Luiz Fernando 
Sayão

31/01/2019

Elaborar um desenho ilustrando a integração do SIGAD com 
os  diferentes  sistemas  de  negócio,  inclusive  sistemas  de 
protocolo.

Luiz Fernando 
Sayão

31/01/2019

Elaborar  um  desenho  ilustrando  os  três  espaços  de 
produção: individual, grupo e geral.

Luiz Fernando 
Sayão

31/01/2019

Rever  as  citações  da  norma  ISO  para  incluir  o  ano  na 
referência.

Carlos Ditadi 20/12/2019

Atualizar  os links  apresentados ao longo  do  documento  e 
enviar o arquivo para Adriana.

Carlos Ditadi 20/12/2019

Conferir  o  campo  Requisitos das  fichas  de  metadados  e 
atualizar a referência com os requisitos.

Adriana Reguete 20/12/2019

Padronizar os campos Rótulo e Repetibilidade, bem como os 
campos vazios das fichas de metadados.

Cláudia Lacombe 31/01/2019

Substituir  no campo  Aplica-se  das fichas de metadados o 
termo Documento avulso por Documento

Cláudia Lacombe 31/01/2019

Atualizar no texto as referências aos metadados que foram 
removidos, renomeados ou aglutinados. 

Cláudia Lacombe 31/01/2019

Inserir a Norma ISAAR (CPF) nas referências bibliográficas Cláudia Lacombe 31/01/2019

Substituir o termo “sistema” por SIGAD, quando couber. Cláudia Lacombe 31/01/2019

Obs.: Não foi agendada uma próxima reunião, porque foi decidido aguardar a reestruturação do Conarq. 

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2019.

Adriana Reguete Martins Braga
Relatora

Cláudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos
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