Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros - CTDAIS

Terceira Reunião
Data: 22 e 23 de março de 2011
Local: Arquivo Nacional
Horário: 10h às 17h

Presentes:
Dia 22 de março de 2011
•

Ana Maria Mauad de Sousa Andrade Essus, Universidade Federal Fluminense

•

Marcelo Nogueira de Siqueira, Arquivo Nacional

•

Pablo Sotuyo Blanco, Universidade Federal da Bahia

•

Paulo César Boni, Universidade Estadual de Londrina

•

Rafael de Luna Freire, Universidade Federal Fluminense

•

Thiago de Oliveira Vieira, Arquivo Nacional

Dia 23 de março de 2011
•

Ana Maria Saramago Marques Pereira, Arquivo Nacional

•

Carlos Beni Borja, Especialista de criação em audiovisual

•

Marcelo Nogueira de Siqueira, Arquivo Nacional

•

Pablo Sotuyo Blanco, Universidade Federal da Bahia

•

Paulo César Boni, Universidade Estadual de Londrina

•

Rafael de Luna Freire, Universidade Federal Fluminense

•

Thiago de Oliveira Vieira, Arquivo Nacional

Ausências justificadas:
•

Alex Pereira de Holanda, Arquivo Nacional

•

Carlos Roberto de Souza, Cinemateca Brasileira

•

Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, Biblioteca Nacional

•

Marco Dreer Buarque, Fundação Getúlio Vargas

Sumário dos assuntos tratados:
1. Aprovação da ata da segunda reunião da CTDAIS, ocorrida em 16 de novembro de 2010.
2. Informes sobre a transferência do Arquivo Nacional e Conselho Nacional de Arquivos para
o Ministério da Justiça e das novas datas das reuniões plenárias do CONARQ.
3. Definição do conteúdo da página da CTDAIS a ser criada pelo CONARQ em seu sítio. Foi
estabelecido que haverá informações sucintas sobre cada membro, que o contato com o
público será feito pelo e-mail institucional da Câmara Técnica e que o conteúdo será
disponibilizado através dos seguintes links: nomes dos membros com breve biografia, atas,
bibliografia temática, links específicos, legislação, glossário, agenda, instituições detentoras
de acervos, consultas públicas, recomendações, textos, resoluções, pautas, comunicados. Foi
levantada a possibilidade de criação de um blog e a inserção da CTDAIS em redes sociais
como forma de divulgação e contato com o público externo.
4. Foi definido que o presidente irá elaborar um texto de apresentação sobre a CTDAIS para
ser divulgado na página da internet, em listas segmentadas de e-mails, redes sociais e
instituições mantenedoras de acervos audiovisuais, iconográficos e sonoros. A aprovação do
texto final será realizada pelos membros através da lista de e-mails.
5. Em virtude da agenda do Arquivo Nacional e do CONARQ o seminário da CTDAIS,
previsto para os dias 8 e 9 de novembro, foi transferido para um dia, dentro da programação
do II Seminário da Herança Audiovisual, a ser realizado no auditório do Arquivo Nacional
entre os dias 24 e 27 de outubro.
6. O membro Pablo Sotuyo Blanco sugeriu a inclusão do termo “musical” ao nome da Câmara
Técnica, pois o documento musical, segundo sua sustentação, não pode ser pensado

exclusivamente como um documento sonoro, possuindo características e definições
próprias. Após intenso debate conceitual optou-se pela não aprovação da sugestão. Contudo,
ficou decidido que o documento musical poderá ser objeto de estudos da Câmara Técnica.
Para isso Pablo Sotuyo Blanco irá apresentar aos demais membros explicações sobre o
assunto no intuito de fornecer mais dados sobre o tema. Na próxima reunião da CTDAIS os
membros definirão sobre a inclusão dos documentos musicais em seu âmbito de estudos.
7. O membro Paulo César Boni sugeriu que os membros arquivistas do Arquivo Nacional
elaborassem previamente esboços de material técnico, como planilhas de descrição,
conceitos e procedimentos para que as reuniões da CTDAIS fossem otimizadas. Os demais
membros concordaram com a sugestão, mas ressaltaram que é fundamental a participação de
todos na discussão dos temas apresentados.
8. O presidente Marcelo Nogueira de Siqueira reforçou a necessidade de participação de todos
os membros nas discussões da CTDAIS e cobrou o envio de informações, já anteriormente
solicitadas, para a elaboração da home page.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2011.

Marcelo Nogueira de Siqueira
Presidente da CTDAIS

