Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros - CTDAIS

Segunda Reunião
Data: 16 de novembro de 2010
Local: Arquivo Nacional
Horário: 9h às 17h

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alex Pereira de Holanda, Arquivo Nacional
Ana Maria Mauad de Sousa Andrade Essus, Universidade Federal Fluminense
Ana Maria Saramago Marques Pereira, Arquivo Nacional
Carlos Beni Borja, Especialista de criação em audiovisual
Carlos Roberto de Souza, Cinemateca Brasileira
Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, Biblioteca Nacional
Marcelo Nogueira de Siqueira, Arquivo Nacional
Marco Dreer Buarque, Fundação Getulio Vargas
Thiago de Oliveira Vieira, Arquivo Nacional

Ausências justificadas:
•
•
•

Pablo Sotuyo Blanco, Universidade Federal da Bahia
Paulo César Boni, Universidade Estadual de Londrina
Rafael de Luna Freire, Universidade Federal Fluminense

Sumário dos assuntos tratados:
1. Aprovação da ata da primeira reunião da CTDAIS, ocorrida em 8 de outubro de 2010.

2. Informes gerais: eventos ocorridos que tiveram a participação de membros da CTDAIS,
contatos estabelecidos, divulgação de agenda de próximos eventos com a temática tratada
pela CTDAIS, avaliação do grupo de discussão virtual, criação de e-mail institucional e
página eletrônica da CTDAIS etc.

3. Definição e planejamento da estratégia de divulgação e comunicação da CTDAIS:
elaboração de texto explicativo sobre a CTDAIS a ser divulgado em listas segmentadas de
e-mails e para instituições mantenedoras de acervos audiovisuais, iconográficos e sonoros,
bem como da apresentação dos objetivos da CTDAIS por parte de seus membros, quando
estes estiverem participando de eventos ligados à temática da Câmara Técnica.

4. Definição das datas das reuniões de 2011, que ocorrerão em dois dias, sempre às terças e
quartas-feiras, com o intuito de oferecer à todos os membros a oportunidade de participar ao
menos de um dos dias das reuniões. As datas são as seguintes: 3ª reunião: 22 e 23 de março;
4ª reunião: 21 e 22 de junho e 5ª reunião: 20 e 21 de setembro.

5. Foi estabelecido que nos dias 8 e 9 de novembro de 2011 a CTDAIS fará um seminário,
aberto ao público, onde serão apresentados os trabalhos desenvolvidos ao longo do primeiro
ano de atividade da Câmara Técnica.

6. Foi aprovado que seja realizado convites a profissionais e especialistas em reuniões onde
haja a necessidade de maior embasamento teórico em questões mais específicas.

7. Discussão sobre terminologia arquivística, referente às áreas contempladas pela CTDAIS,
com vistas a subsidiar a revisão do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística.

8. Elaboração do plano de trabalho de 2011 para ser apresentado na 60ª Reunião Plenária do
CONARQ, que ocorrerá no dia 8 de dezembro.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2010.

Marcelo Nogueira de Siqueira
Presidente da CTDAIS

