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Janaína llora
J a rd o nys M osq u e ra Ma cho do ( Colg1fifi
Joõa Ricordo Chogas dos Sontos W
João Victor Amorim Pereiro il
José Quentol {Paris}
Lauise Anuncioção Fanseca de Oliveira
Morco Dreer Buarque {Rio de Janeiro, R}}
Maria Salenar Rodrigues da Nascimento
Neiva Pavezi {Santa Maria, RS}

Rafael Henrique de Jesusllf,eila depantgna, BA)
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Silvana Eastos Poula
Ta mi res Neves Conceiçõa
Ihaise Menezes

Demçis membros da CRIDT:

Agnaldo Oliveirs de Jesas

Albano Sauza Aliveira
Bruna Andrade de Santana
Cláudia Hermínia Silva Cruz
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Francisca Mattos
Gabriela Vieira dos Santas
Joqueline Silvo de Souso
Maria Teresa Novsrro de Brito Matas
Morilene Luzia Souza Silva
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Társia Ribeira Cavalcanti

Assuntos:

Expedíente:
Comprovante de Tony (idiorna) 

- 
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? Çd^^e:.) +."4k $,lv^ r/ tfuflu*a fu'-
Aprovaram o novo calendário de exposiçiies e debates
lllara = como anda a pesquisa sobre o Spectrum? Apresentar Binder e uso de AloM em n\useus
lnscrições Semente (lllana ??? como expositora? É só para edital 201S2016) ft\u,c^u,o-1 .
rrrdÍd = ÇoÍÍ1o anoa a pe§qulsa SOPre O 5pectrumi ApresentAf Hindêr e USO de AIO"M 

"m 
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lnscrições semente (lllana ??? como expositora? É só para edital 20tSzaúl Q!,tr,ca,e-,Análises índividuais (faltando Cíntia e lllana) fTony integrou com o de'Emabuelà lllana?)
Novo quadro de horáríos ^--? ttlt, \t,l»gíi busl*q.k
Convite para GTTécnico da ABPA Ü"
Retomada de contato com sl??? fuubtt ,,.uç ptÁà ukaço



Troca de e-mails com Sodré e Neiva sobre Legatum AtoM RDC-Arq lz
Troca de e-mails com Sodré sobre TV UFBA e Legatum rz
Legatum = Contatos com Guilherme {lClCT- FioCruz} r/
Legatum = Contatar Tània /
Avaliarcolabiorarchamada pública EGAD? rÃ u era,r*t-t\ e@
Comentários sobre Light and Sound Collection 
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Curso AtoM em espanholonline {voluntário?t yfr "*.-n
Xerccar lívro preservação dÍgital = todos lerem _}, d"{qfu/a

Ordem do Dia {para decisôes e encãminhamentos}:_- , -
Cadastros na TV UFBA/ Legatum + st41 brá{,í.}t:a ( §aau-'tt-+

Exposição de Sodré sobre Legatum; §&t/,11«!t\ A 1ap:r<a*{ça q@)
Dividir tarefas da Fase 3 de 3 / lnserir descrição de instituições no legatum:

- as já descritas são apenas exemplos
- descrever as instituições parceiras (ArqNac., lBICT, Cinematecâ Bras., UFBÀ outras)
- vêr se os arquivos AV estão online
- contatar instítuição para autorizar colocar uma versão de acesso no Legatum
- contatar instituições parceiras para saber se autorizam/emprestam algum arquivo AV em Íormato de

preservação (AVl, MOV, MXF)para testarmos no Legatum
- converter dados disponíveis para ISAD-G
- descreyer as 65 instituições respondentes
- ver se os arquivos AV estão online
- contatar instítuição para autorizar colocar uma versão de acesso no Legatum
- contatar instituições respondentes para saber se âutorizam/emprestam algum arquivo AV em formato de

preservação (AVl, MOV, MXF)para testarmos no Legatum
- converter dados disponíveís para ISAD-G
- mapear instituições brasileira e latinoamericanas (fazer o mesmo)

Exposição de bolsistas sobre as análises (lllana) 
^d<x&

O que ocorrer
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