MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTDAIS-CONARQ REALIZADA EM MAIO 2016

Entre os dias 12 e 13 do mês de maio de 2016, no mini auditório do Arquivo Nacional, na cidade
do Rio de Janeiro, estando presentes os membros (em ordem alfabética) Ana Maria Mauad de
Sousa Andrade Essus, Antonio Laurindo dos Santos Neto, Carlos Beni Borja, Marcelo Nogueira
de Siqueira, Marco Dreer Buarque, Pablo Sotuyo Blanco, Rafael de Luna Freire, Sérgio Miranda
de Lima, e Thiago de Oliveira Vieira, o presidente da CTDAIS (Pablo Sotuyo Blanco) deu início à
reunião proferindo palavras de boas-vindas agradecendo a presença de todos e lendo a pauta
proposta para a reunião. Ato seguido, Sotuyo Blanco elogiou a gestão do seu predecessor,
Marcelo N. de Siqueira, destacando os seus feitos e metas alcançadas enquanto presidente da
câmara. Depois passou a palavra a Siqueira, quem, lembrando do sucesso da Resolução n. 41 do
CONARQ, originalmente proposta pela CTDAIS, e da necessidade dos seus desdobramentos
técnicos cabíveis com relação a cada gênero documental (audiovisual, iconográfico, sonoro e
musical) com os quais a câmara se ocupa, apresentou o convidado Mauro Domingues de Sá,
Coordenador-Geral de Processamento e Preservação do Acervo do Arquivo Nacional.
Domingues de Sá apresentou algumas questões relativas à sua coordenação que poderiam guiar
possíveis recomendações emanadas da CTDAIS visando a conservação e digitalização dos
Documentos Audiovisuais, Iconográficos, Sonoros e Musicais. Ainda, referiu a expertise
acumulada pelo Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração de Bens
Culturais (ICCROM) e as possibilidades no aproveitamento da referida expertise, incluindo o seu
projeto SOIMA (Sound and Image Collection Conservation) que, como o seu nome indica, lida
com a conservação específica de acervos audiovisuais, iconográficos e sonoros. Depois da troca
de ideias, Domingues de Sá agradeceu ao presidente a oportunidade oferecida e se despediu
dos presentes, retirando-se da reunião. Ficando o tema em pauta para a próxima reunião
(prevendo troca de ideias e sugestões via e-mail), se encerrou a primeira sessão desta reunião
ordinária. Iniciando a segunda sessão desta reunião, Sotuyo Blanco continuou com a pauta,
colocando a proposta de atualizar, renovar e incrementar a lista dos membros correspondentes,
no intuito de ampliar o alcance da câmara nos diversos Estados da União. Assim, apresentou
uma lista preliminar de nomes previamente sugeridos pelos membros da câmara via e-mail,
solicitando aos membros participantes a indicação de outros nomes para ampliar e consolidar a
lista de membros correspondentes a ser encaminhada ao Presidente do CONARQ para avaliação
e eventual aprovação. Tendo suscitado amplo debate entre os presentes, em virtude de dúvidas
relativas à definição e função dos membros correspondentes, foi decidido que a proposta ficasse
em pauta para posteriores considerações. Por sua vez a presidência da CTDAIS se comprometeu
a fazer os contatos e consultas pertinentes a fim de responder as questões levantadas. A
presidência então sugeriu a elaboração de uma lista de profissionais especialistas nos diversos
gêneros documentais da alçada da câmara, no intuito de constituir uma lista de especialistas
consultores em temas específicos ao âmbito da câmara. Sendo aprovada a proposta, todos os
membros participantes da reunião se comprometeram a encaminhar à presidência da CTDAIS
as suas indicações até 31 de julho de 2016. As indicações a serem enviadas via e-mail deverão
incluir: NOME COMPLETO, ESPECIALIDADE(S), FILIAÇÃO INSTITUCIONAL (incluindo UF) e DADOS

DE CONTATO (incluindo e-mail). Continuando com a pauta da reunião, Sotuyo Blanco iniciou a
consideração da proposta de agenda de eventos e metas da CTDAIS, visando ampliar a presença
da câmara nas comunidades técnicas, científicas e acadêmicas que lidam com os documentos
relativos à câmara. Nesse sentido, os membros participantes aprovaram a criação da mesma
junto com as metas previstas, incluindo a atualização do Glossário de Termos Técnicos da
CTDAIS. Com relação à agenda, foi decidido que todos os membros enviariam via e-mail as suas
indicações de eventos correlatos (i.e. REPARQ, CINEOP, CNA, etc.) até 31 de agosto de 2016, a
fim de potenciar a presença da CTDAIS e aumentar a divulgação das suas ações e resultados.
Além disso, ficou em aberto a recepção de propostas e requisições de oficinas específicas a
serem desenvolvidas pelos membros da câmara. Neste sentido, no que diz respeito à maior
divulgação da câmara nas diversas comunidades em que os seus membros atuam, se solicitou
aos membros a menção específica da CTDAIS nas atividades por eles desenvolvidas,
recomendando o uso dos logos do CONARQ e da CTDAIS, disponíveis no sitio web do primeiro,
o que foi aprovado por unanimidade. Por sua vez, com relação à atualização do referido
Glossário, os participantes se comprometeram a revisarem, segundo a área de especialidade de
cada membro, os verbetes atualmente incluídos a fim de enviarem ao presidente da câmara (via
e-mail) as atualizações pertinentes até 31 de julho de 2016. Destarte, Sotuyo Blanco se
comprometeu a compilar as atualizações recebidas e preparar uma nova versão a ser
disponibilizada na página da CTDAIS no sítio web do CONARQ até a data da próxima reunião
ordinária prevista para o segundo semestre do presente ano. Finalmente, Sotuyo Blanco
informou que a publicação do livro organizado por ele, Marcelo Siqueira e Tiago Vieira está no
prelo da EDUFBA e será lançado durante o VI CNA a ser realizado em Fortaleza de 17 a 21 de
outubro de 2016. Ainda, convidou os membros a se organizarem para enviar novos textos
visando a produção de um novo livro relativo a temas vinculados à CTDAIS a ser publicado em
2017 ou 2018, convite que foi aceito pelos presentes. Sem mais, a reunião foi encerrada no dia
13 de maio de 2016, sendo a presente Ata lavrada por mim e assinada pelos presentes.
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