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Resumo: A cultura de nossa sociedade preservada ao longo tempo através da utilização de meios de 

transmissão e apropriação do conhecimento encontra-se ameaçada, pois a incorporação das novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC's) tornam frágil a forma de registro e o 

processamento da documentação nata digital e da documentação digitalizada. Esta fragilidade é 

refletida nos modelos de gestão de documentos digitais permanentes utilizados pelos sistemas de 

arquivos das instituições, os quais atualmente sofrem influência direta dos profissionais da 

Administração e da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC's), atuais gestores dos sistemas 

informatizados de gestão documental, dos documentos nato digitais e dos documentos digitalizados. 

A influência direta coloca em risco o documento digital permanente, que passa a ser gerido por 

profissionais que buscam a eficiência administrativa e que não têm formação e embasamento 

técnico-teórico para realizar tal gestão. A palestra  pretende contextualizar de uma forma macro a 

influência e a importância destes profissionais na preservação dos documentos digitais e os 

problemas gerados pela gestão inadequada do documento digital permanente. 

 

Palavras chave: preservação digital, gestão de documento digital, documento digital, preservação 

da cultura, política de preservação digital. 


	Page 1
	CNA_2010_resumo_Humberto Innarelli

