Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros - CTDAIS

Primeira Reunião
Data: 05 de outubro de 2010
Local: Arquivo Nacional
Horário: 14h 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
Domícia Gomes, Arquivo Nacional - CONARQ
Jaime Antunes da Silva, presidente do CONARQ
Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, Biblioteca Nacional
Marcelo Nogueira de Siqueira, Arquivo Nacional
Marco Dreer Buarque, Fundação Getulio Vargas
Marilena Leite Paes, CONARQ
Thiago de Oliveira Vieira, Arquivo Nacional

Ausências justificadas:
•
•
•
•

Carlos Roberto de Souza, Cinemateca Brasileira
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. Instalação da Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros –
CTDAIS. O presidente do CONARQ, Sr. Jaime Antunes da Silva, coordenou a reunião de
instalação da CTDAIS dando boas vindas aos presentes e explicando o funcionamento,
demandas e objetivos do CONARQ. Após formalização da instalação, e devido a outros
compromissos, retirou-se dando a palavra à coordenadora do CONARQ, Srª Marilena Leite

Paes, que complementou as informações dadas. Em seguida o membro da CTDAIS,
Marcelo Nogueira de Siqueira, historiou o processo de criação da referida câmara técnica
explicando que nesta primeira reunião os membros deveriam escolher o presidente da
câmara, definir um primeiro plano de trabalho e propor agendamento para as próximas
reuniões. Ana Maria Mauad propôs a apresentação oral de todos os presentes o que foi feito
em seguida. Marcelo Nogueira de Siqueira falou sobre os membros Pablo Sotuyo Blanco e
Paulo Césa Boni, e Marco Dreer Buarque sobre Carlos Roberto de Souza e Rafael de Luna
Freire que estavam ausentes.

2. Eleição do Presidente da CTDAIS. Por consenso foi eleito Marcelo Nogueira de Siqueira
presidente da CTDAIS. Por sugestão do próprio foi estabelecido a rotatividade da
presidência de dois em dois anos. Também foi indicado o servidor Thiago de Oliveira Vieira
como secretário da CTDAIS.

3. Discussão Plano de Trabalho. A CTDAIS deverá apresentar seu plano de trabalho durante a
59º e 60º reuniões do CONARQ a serem realizadas nos dias 7 e 8 de dezembro de 2010. Os
membros presentes da CTDAIS estabeleceram três grandes temas a serem contemplados no
plano de trabalho para 2011: a elaboração de terminologia da área, discussões sobre o
tratamento arquivístico dos documentos contemplados pela CTDAIS e levantamento de
questões referentes à preservação. Foi apresentada aos integrantes da CTDAIS a proposta do
membro Pablo Sotuyo Blanco de incluir os documentos musicais (partituras e afins) na
CTDAIS, que será analisada na próxima reunião. Outras sugestões como a elaboração de
bibliografia pertinente e o estabelecimento de grupos de trabalho serão apreciadas na
próxima reunião da CTDAIS, que foi agendada para o dia 16 de novembro, com início às 9h
e término às 17h, na sede do Arquivo Nacional.

4. Solicitações ao CONARQ. Foi pedido a elaboração de uma página no site do CONARQ nos
moldes da existente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos e de um e-mail
institucional para a CTDAIS. As solicitações serão analisadas pelo CONARQ.

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2010.

Marcelo Nogueira de Siqueira
Presidente da CTDAIS

