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Sistema SPdoc é objeto de pesquisa do projeto internacional InterPARES
Entre os dias 30 de maio e 1º de junho aconteceu o 8º Encontro Plenário do TEAM Brasil do Projeto InterPARES 3, na sede do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro.
Participaram do evento, apresentando um estudo de caso sobre o Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações - SPdoc, a
diretora técnica do Núcleo de Assistência aos Órgãos do Sistema, Elisangela Mendes, e o Executivo Público Caio G. Coberio, ambos do Departamento de Gestão do
SAESP.
Além dos representantes do Arquivo Público do Estado e da coordenação do TEAM Brasil, de responsabilidade do Arquivo Nacional, participaram também profissionais
da Câmara dos Deputados, do Ministério da Saúde e da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), entre outros especialistas e professores da área.
O Projeto InterPARES (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems) é uma iniciativa da Universidade de Columbia, no Canadá,
iniciado em 1999, e que desenvolve pesquisas sobre preservação de documentos em sistemas eletrônicos de gestão arquivística, entre grupos de trabalho de
diferentes nacionalidades. Possui como diretora a conceituada arquivista canadense Luciana Duranti, que objetiva construir o conhecimento essencial para a
preservação duradoura de documentos arquivísticos criados e/ou mantidos na forma digital. Denominado International Research on Permanent Authentic Records in
Electronic Systems, o projeto se encontra, atualmente, na sua terceira fase (InterPARES 3) que visa aplicar, na prática, a teoria elaborada nas duas fases anteriores.
Questões como governança, estratégias de manutenção e restrições tecnológicas dos sistemas, assim como definição da temporalidade e suportes para o
armazenamento dos documentos digitais marcaram as discussões do 8º Encontro Plenário do TEAM Brasil, sendo pontos em comum aos diferentes estudos de caso.
Os objetos de estudos de caso que foram apresentados são tratados, necessariamente, de uma forma interdisciplinar, articulando conceitos da Arquivologia e das
Tecnologias da Informação.
Dentre os possíveis desdobramentos da aplicação da proposta metodológica do InterPARES 3, existem sugestões para a análise e a revisão dos documentos
produzidos pelo sistema informatizado, para a definição de requisitos tecnológicos mínimos e para a modelagem da cadeia de preservação do SPdoc.
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