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Origem: Projeto InterPARES

Investigação colaborativa internacional sobre documentos 
arquivísticos autênticos criados em sistemas eletrônicos

      InterPARES 1: 1999 – 2001

      InterPARES 2: 2002 – 2006

      InterPARES 3: 2007 – 2012   Colocar a teoria en prática

Desenvolvimento de teoria y 
métodos para preservação 
de documentos arquivísticos 
digitais autênticos



InterPARES 1, 2 y 3: contribuições

 Terminologia: base de dados, conceitos

 Requisitos conceituais para apoiar a avaliação e 
manutenção de documentos digitais autênticos

 Princípios e critérios para a preservação de longo prazo 
de documentos arquivísticos digitais

 Modelo para orientar a identificação de documentos 
arquivísticos digitais

Diretrizes para o produtor de documentos

Diretrizes para o preservador de documentos

 Módulos educativos



Conceitos fundamentais

 
Conteúdo estável

Forma fixa

Variabilidade limitada



Conceitos fundamentais

 

Documento arquivístico digital manifestado 
(manifested record)

Documento arquivístico digital armazenado 
(stored record)



iTrust: objetivos

Trust in Digital Records in an Increasingly Networked Society

2013 - 2017

Documentos arquivísticos na Internet
 mídias sociais
 nuvens

Nuvem
Uma ampla gama de serviços e  infraestrutura distribuídos por 
uma rede (tipicamente a internet) que são escaláveis sob 
demanda e que são desenhados para apoiar o gerenciamento 
de grandes volumes de material digital.

Modelos: pública, privada, de comunidade, híbrida



iTrust: produtos esperados

Foco -  proteção do equilíbrio entre:
 privacidade e acesso;
 sigilo e transparência; 
 direito de saber e direito de ser esquecido.

Produtos esperados – propostas de: 
 Regulamentação e legislação; 
 modelos de políticas, procedimentos e praticas; 
 padrões



iTrust: atividades de pesquisa

Domínios de pesquisa:
 infraestrutura, 
 segurança, 
 controle, 
 acesso e 
 legal.

Domínios “cruzados”:
 terminologia, 
 recursos, 
 políticas, 
 questões sociais e 
 Ensino.



iTrust: organização

Coordenação: Luciana Duranti 
Universidade de British Columbia – UBC , Vancouver, Canada

Equipes: 
América do Norte, 
América Latina, 
Europa, 
Asia, 
Australasia, 
África, 
"Aliança Internacional”

Reuniões plenárias
Reuniões semestrais por equipe
Simpósio anual



InterPARES: Participação da América Latina

InterPARES 2InterPARES 2InterPARES 2

InterPARES 3
TEAM México 
TEAM Brasil

CLAID TEAM  
(Caribean  and Latinamerica InterPARES dissemination)

PARTICIPANTES: 

  Argentina, Brasil, Cuba, México e Peru

OBJETIVO:

   Disseminar os resultados do InterPARES (conceitos, 
metodologia, propostas) nos países de língua espanhola e 
portuguesa.



iTrust: Participação da América Latina

TEAM América Latina

Diretor: Juan Voutssas (Universidad Autonoma de México – UNAM)

pesquisadores: México, Brasil, Argentina, Colômbia y Chile

Pesquisas em andamento:
LA01 – gestão e preservação de documentos arquivísticos produzidos em 
sistema de governo – múltiplas procedências - Brasil

LA02 – políticas para os documentos de governo produzidos e mantidos 
por IFAI – México

LA03 – levantamento da legislação e normas existentes a respeito do uso 
do armazenamento em nuvens no governo – México

LA04 – levantamento dos documentos arquivísticos nas redes sociais – 
México
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