
ATA de Reunião - CRIDI {Modelo para documentação de reuniões -versão 03 - 29.out.2014}

Local

Sala de reuniões
Data (e horário previsto)
29.08.2016

lnício Fim
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Participantes

Prqr,etaPQZ;
Adriana Lúcio Cox Hallós {Rio de Janeiro, RJ)

Antonio José Earretosontos àryFqfe 5Çà§:
Cíntia de Figueirêdo Garcia ('rííY; .,ru a p, . , ^ )- 't-t
Emanuela rvtendes m*tr- 1" "\'J//'{4{"14{;<

FüustaJo(tqu,nor.t.W
Flóvia Catarino Conceição Feríeiro

janoínç llora
Ja rda nys Mosquero Machado
Jaõo Ricardo Chagos dos Santos
Joôo Victor Amorim Pereira
José Quentol
Louise Anunciação Fansecs de Alíveira
Marco Dreer Buarque {Rio de Janeiro, R})

Maria Salenar Radrigues da Nascimento
Neivo Psvezi {Santa Maria, RS)

Rofoel Henrique de lesusJfe.ira $e Spntona, BA)
RÍcardo Sodré Androd, Vr(,--,ll+ ^ ^ -Rubens fribeira Gonçalve{da Sitva k3+,*}W
Silvona Bastos Faulo
Ta mi res N eves Concet'çôo*Ç.1,-r, r.-jrr: .\,§,\Éi-:
Thoise Menezes

Dernals membras do CRIOI:

Agnaldo Aliveira de Jesus

Albano Souzo Oliveira
Bruna Andrade de Sontana
Cláudia Hermínia Silva Cruz

Franciscs Mattos
Gabrielo Vieira dos Sontos
Jaqueline Silva de Sousa

Maria lereso Navarro de Erito Matos
Marilene Luzia Souzs Silva
I? iI-

Tá rsia Ri beiro Cavo lco nti

fr"*n
Frederico Augusta dos Santos Ângelo
tllana de Brito Moscarenhas Oliveira &r-.,. .S-,r a$*;"v* Q"{- (IL,'*;'*^* -

lnes Aisengart Menezes (Ria de Joneiro, N)

Assuntos:

Expediente:
Redução de carga horária
Atualização do Lattes
Leituras para debate em reunião: Salvaguarda, Dialética, Transepisteme, PhIPA

Análise dos dados
Pensar algo para Frederico

t\r\ruk^ "Ln cÊLot ^/lnvoç 
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Orderddó Dia {para decisôes e encaminhamentos};
STI: os testes? Perdemos contato... Técnico para instalação e uso do Archivernatica



Ec\/tnrltt
Dividir tarefas da Fase 3 de 3 / lnserir desrição de instituições no legatum:
- as já descritas são apenas exemplos ;
- descrever as instítuições parceiras (ArqNac", lBlCl Cinemateca Bras., UFBA, ouftas)
- vÊr se os arquivos ÂV estão online
- contatar instituição para autorizar colocar uma versão de acesso no Legatum
- contatar instituições parceiras para saber se autorizam/êmprestam algum arquivo AV em formato de preservação

ÁPM , Wtg/l-s, (r$
\À\tÍDH , *?br, til

(AVl, MOV, MXF) para testârmos no Legatum
- converter dados disponíveís para |SAD-6
- descrever as 65 instituições respondentes
- ver se os arquivos AV estão online
- contatar ínstituição para autorizar colocar uma versão de acesso no Legatum
- contâtãr instituições respondentes para saber se autorizam/emprestam algum arquivo AV em formato de
preservação (AVl, MOV. MXF) para testarmos no Legatum *"§ P/ .{pc ç{ {Ve Á§T I ÔA
- converter dados disponíveis para ISAD-G I

- mapear instituições brasileira e latinoâmericanas {fazer o mesmc}

O que ocorrer
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