MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA
CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTDAISM-CONARQ REALIZADA EM SETEMBRO DE 2017
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Entre os dias 4 e 5 do mês de setembro de 2017, no mini-auditório do Bloco C do Arquivo
Nacional, na cidade do Rio de Janeiro, estando presentes os membros (em ordem alfabética)
Albertina Malta, André Malverdes, Antonio Laurindo dos Santos Neto, Edmundo Leite,
Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, Mauro Domingues de Sá, Pablo Sotuyo Blanco, Rubens
Ribeiro Gonçalves da Silva e Sérgio Miranda de Lima (com ausências justificadas de Alex
Pereira de Holanda, Bruno Rasga, Carlos Beni Borja, Gilberto Fladimar Rodrigues Vianna,
Jéssica Barreto, Marco Dreer Buarque, Marcelo Kosawa Siqueira, Marcelo Nogueira de
Siqueira, Mary Angela Biason, Miriam Paula Manini e Thiago de Oliveira Vieira), o presidente
da CTDAISM (Pablo Sotuyo Blanco) deu início à reunião proferindo palavras de boas-vindas,
notadamente aos membros recentemente nomeados, agradecendo a presença de todos e
lendo a pauta proposta para a reunião. Atendendo ao primeiro ponto da pauta, Sotuyo Blanco
leu a Ata da reunião anterior desta Câmara Técnica que foi aprovada pelos presentes. A
continuação, dando início ao processo de Eleição de Presidente da CTDAISM para o biênio
2017-2019, Sotuyo Blanco realizou um breve balanço do realizado durante a sua gestão (20152017), destacando os avanços alcançados e os produtos gerados (2ª versão do Glossário de
Termos Técnicos, livro publicado pela EDUFBA em 2016, Minuta dos Manuais Técnicos desdobramentos da Resolução n. 41 do CONARQ, dentre os mais destacáveis), ficando à
disposição para maiores esclarecimentos, se o considerarem necessário. Tendo aberto a
palavra para aqueles que quiserem comentar e/ou se candidatar à Presidência da CT, e não
havendo nenhuma manifestação por parte dos outros membros presentes, Sotuyo Blanco
informou que estaria disposto a ser reconduzido na Presidência da CTDAISM, se for do
interesse dos presentes, então recebendo os votos favoráveis de todos os membros. Assim
reconduzido, o Presidente informou que a última versão atualizada do Glossário de Termos
Técnicos, aprovada pela CTDAISM em 2016, tinha sido publicada online na página web que a
CT tem no sítio do CONARQ. Foi lembrado que, segundo estabelecido na reunião anterior (Cf.
Ata da Reunião em 06 e 07 de abril de 2017) as propostas de novos verbetes ou atualizações
de verbetes já constantes no Glossário serão encaminhadas via e-mail diretamente à
Presidência da CT a fim de serem apresentadas aos membros da CT segundo procedimento
aprovado anteriormente. Nesse tópico, André Malverdes apresentou uma lista de termos
relativos a novos tipos documentais da espécie documental “Fotografia”. Ouvidas as
considerações dos presentes, Malverdes comprometeu-se a propor uma redação para cada
um dos novos termos propostos a fim de serem discutidos na próxima reunião plenária.
Sotuyo Blanco lembrou da necessidade dos termos do Glossário CTDAISM virem integrar
efetivamente o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE), ao que Sergio
Lima informou que o processo que deveria levar a uma nova edição do referido dicionário se
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encontra detido. No mesmo sentido de ações estratégicas, Sotuyo Blanco informou que
estabeleceu contato inicial com a Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos
(CTDE), Claudia Lacombe, em prol do desenvolvimento de ações de cooperação e
desenvolvimento em diversas áreas e temas em que se observem eventuais interseções entre
ambas CT. Assim, Sotuyo Blanco sugeriu a formalização do contato informal inicial,
comprometendo-se a enviar uma proposta formal à Presidência da CTDE, o que foi aprovado
pelos presentes. Seguindo com a pauta, Sotuyo Blanco informou que continua levando à frente
a gestão em prol da necessária atualização da página web da CT perante a Coordenação do
CONARQ, para assim o realizar. Depois de recolher as sugestões dos membros presentes
(incluindo a manutenção das versões anteriores do Glossário de Termos Técnicos da CTDAISM,
assim como de outras referências, eventos e sítios de interesse, segundo sugestão de diversos
membros), foi decidido o encaminhamento desse requerimento de atualização à referida
Coordenação. Seguindo com a pauta proposta, deu-se leitura à lista de eventos com
participação de membros da CTDAISM acontecidos em 2017, incluindo 4º Congresso
Brasileiro de Iconografia Musical e 2º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Sistema de
Informação em Música (17 a 21 de Julho – Salvador, BA), a Semana Nacional de Arquivos (5 a
10 de junho – com eventos em numerosos estados da União). Ainda foi destacada a
participação de membros da CTDAISM em diversos eventos, assim como ministrando palestras
e minicursos relativos tanto a documentos musicográficos, quanto a sonoros e audiovisuais).
Nesse mesmo sentido, foi discutida uma agenda preliminar das atividades da CTDAISM para o
que restava de 2017. Dentre os eventos referidos, incluíram-se o 3º Encontro de Acervos
Fotográficos no âmbito do 12º Congresso de Arquivologia do MERCOSUL (26 a 29 de setembro
– Córdoba, Argentina), o Arquivo em Cartaz - Festival Internacional de Cinema de Arquivo (4 a
13 de dezembro), e o 4º Congresso de Paleografia e Diplomática (ainda a ser anunciado). No
mesmo sentido, o Presidente da CTDAISM solicitou que em todos os eventos que contem com
participação de membros da CTDAISM sejam exibidos os nomes e os logos da CTDAISM e do
CONARQ, a fim de promover a CT o máximo possível, com o que todos os presentes
concordaram. Além disso, Sotuyo Blanco lembrou que, segundo já tinha sido sugerido por
Marcelo Siqueira e aprovado pelos membros então presentes na reunião anterior, a CTDAISM
continua aguardando as definições oportunas por parte do Arquivo Nacional com relação aos
eventos comemorativos dos 180 anos do Arquivo Nacional. No entanto, Sotuyo Blanco sugeriu
a realização de algum tipo de evento da CTDAISM no marco das referidas comemorações no
âmbito do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro durante 2018. Sendo a ideia geral também
aprovada pelos presentes, ficaram em aberto tanto a definição de tema, quanto o programa e
outras responsabilidades organizativas, discussão que será continuada via e-mail, apenas
dependendo de definições correlatas por parte do Arquivo Nacional e suas disponibilidades
orçamentárias. André Malverdes sugeriu que sejam promovidas outras homenagens ao
significativo aniversário do Arquivo Nacional fora do Estado do Rio de Janeiro, semelhante ao
realizado na Semana Nacional de Arquivos. Depois de discutidos e ponderados os diversos
aspectos envolvidos na ação proposta, Malverdes ficou responsável pelo envio (via e-mail) de
uma proposta mais elaborada a ser discutida e eventualmente levada à frente. Com relação à
comunicação via e-mail que vem sendo utilizada entre os membros desta CT, depois de
explicar os aspectos legais correlatos, Sotuyo Blanco sugeriu a criação de uma lista de
discussão via e-mail exclusiva da CT no âmbito dos servidores do CONARQ ou do Arquivo
Nacional. Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva lembrou da positiva experiência da Câmara
Técnica de Capacitação de Recursos Humanos no uso dos servidores da Universidade Federal
da Bahia, sugerindo realizar gestão semelhante para a CTDAISM. Tendo-se discutido a
precedência da pertinência institucional no uso de e-mails e acúmulo online de documentos,
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Sotuyo Blanco sugeriu tentar primeiro a organização da referida lista no âmbito do CONARQ
ou do Arquivo Nacional. Caso isso não seja viável, então sim, seria percorrida a opção da UFBA,
o que foi aprovado por todos os presentes.
Durante o segundo dia de reunião, dando continuidade à estratégia definida anteriormente
para a realização dos desdobramentos técnicos da Resolução n. 41, assim organizando o
trabalho dos membros por especificidade de gênero documental (audiovisual, iconográfico,
sonoro e musicográfico) e já definido que o trabalho será desenvolvido por comissões
integradas pelos membros da CT agrupados por gênero documental, o Presidente da CT
começou consultando os novos membros presentes acerca da sua disponibilidade na
distribuição do trabalho por gênero documental, ficando as equipes de especialistas
responsáveis, assim definidas:
a) Documento Iconográfico: Marcelo Siqueira, Sergio Lima, Joaquim Marçal, Edmundo
Leite, André Malverdes, Albertina Malta;
b) Documento Musicográfico: Pablo Sotuyo Blanco, Mary Angela Biason;
c) Documento Audiovisual: Antonio Laurindo, Sergio Lima, Marco Dreer, Rubens Ribeiro,
Edmundo Leite, Mauro Domingues; e
d) Documento Sonoro: Thiago Vieira, Marco Dreer, Beni Borja.
Com relação aos membros que não estiveram presentes na reunião, ficou decidido que seriam
consultados via e-mail para manifestarem suas preferências e disponibilidades. As equipes
assim constituídas deverão realizar os seus trabalhos (seja presencial e/ou via e-mail – sempre
incluindo o e-mail da Presidência da CTDAISM a fim de registro das atividades desenvolvidas. O
resultado do trabalho, que pode se limitar a apenas um item dos incluídos na Minuta de
Estrutura dos Manuais Técnicos da CTDAISM (Cf. Ata da Reunião em 06 e 07 de abril de 2017).
À guisa de esclarecimento, ficou decidido que os trabalhos podem, inclusive, focar apenas um
aspecto específico relativo a uma só espécie documental, respeitando assim o caráter
segmentável previsto na decisão tomada na reunião anterior, assim como outros detalhes
aprovados. Sem prejuízo da independência das equipes no desenvolvimento dos trabalhos,
Sotuyo Blanco sugeriu que as mesmas se comprometam a ter resultados a serem apresentados
na segunda reunião ordinária da CT a ser realizada no segundo semestre de 2018, para assim
discuti-los e, uma vez aprovados, poder publicá-los na página web da CTDAISM no sítio do
CONARQ. Concluído esse tema, Sotuyo Blanco propôs a leitura de e-mails recebidos. Assim,
deu-se leitura à mensagem enviada pelo membro Marcelo Kosawa Nogueira, incluindo
considerações relativas ao distanciamento da região Norte “diante das proposições e reflexões
existentes no país”, junto a iniciativas relativas aos jogos eletrônicos (“fonte de informação e
pesquisa, sejam eles tratados como coleção ou integrantes de fundos dependendo de seus
contextos”). Depois de interessante discussão na qual a plenária reiterou o seu compromisso
de trabalhar em prol de ações de cunho integrador, adequadas às dimensões continentais do
Brasil, a CT convidou Kosawa Nogueira a explanar mais ampla e profundamente os diversos
aspectos conceituais e técnicos arquivísticos da sua proposta, para assim ter material a ser
discutido adequadamente na próxima reunião plenária. Finalmente, no O que ocorrer, Sotuyo
Blanco propôs dar continuidade à organização de uma nova publicação de trabalhos técnicos
e/ou científicos produzidos por membros da CT, tal qual o anterior (“Ampliando a discussão
em torno de Documentos Audiovisuais, Iconográficos, Sonoros e Musicais”, oportunamente
publicado pela EDUFBA em 2016). Tendo recebido apenas dois textos, e depois de interessante
discussão relativa a eventuais temas e possíveis abordagens, os membros interessados se
comprometeram a enviar os textos até 31 de janeiro de 2018, para assim haver tempo hábil
de publicar durante 2018, em formato livro. Seguidamente, Sergio Lima realizou consulta
relativa ao Portfolio de minicursos do CONARQ enviada pela Coordenação do Conarq aos
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membros da CTDAISM. Sotuyo Blanco explicou em detalhes o objetivo e outros aspectos
envolvidos no requerimento do Conarq, destacando a importância estratégica na participação
dos membros da CTDAISM nessa iniciativa. Finalmente, visando à necessária atualização da
imagem visual da CTDAISM Sotuyo Blanco mostrou quatro ideias preliminares que foram
discutidas pelos presentes, sendo decidido pela plenária que a Presidência da CTDAISM irá
solicitar que a Coordenação do CONARQ acione o setor responsável pela identidade visual a
fim de desenvolver propostas de logos para a CT a serem avaliadas. Sem mais, a reunião foi
encerrada, sendo a presente Ata lavrada por mim e assinada pelos presentes.
Pablo Sotuyo Blanco (Presidente da CTDAISM)
Albertina Malta
André Malverdes
Antonio Laurindo dos Santos Neto
Edmundo Leite
Joaquim Marçal Ferreira de Andrade
Mauro Domingues de Sá
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva
Sérgio Miranda de Lima

MEMBROS AUSENTES COM JUSTIFICATIVA:
Alex Pereira de Holanda
Bruno Rasga
Carlos Beni Borja
Gilberto Fladimar Rodrigues Vianna
Jéssica Barreto
Marco Dreer Buarque
Marcelo Kosawa Siqueira
Marcelo Nogueira de Siqueira
Mary Angela Biason
Miriam Paula Manini
Thiago de Oliveira Vieira
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