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Arquivísticos Autênticos em Sistemas Eletrônicos

Objetivo
Desenvolver o conhecimento teórico-metodológico essencial 
para a preservação de documentos arquivísticos digitais autênticos.

Projeto InterPARES 3
O Projeto InterPARES 3 (International Research on Permanent Authentic Records in 

Electronic Systems) é uma ação colaborativa internacional de pesquisa sobre documentos 
arquivísticos autênticos em sistemas informatizados, composta de diversas equipes nacionais 
e multinacionais. A direção geral do projeto é fi nanciada pela Canada’s Social Sciences and 
Humanities Research Council’s Community – University Research Alliances Grant, que também 
sustenta a equipe canadense (TEAM Canada). O nome TEAM, que designa as equipes internacionais, 
é derivado do título desta terceira fase do projeto, Theoretical Elaborations into Archival 
Management (TEAM): Implementing the theory of preservation of authentic records in 
digital systems in small and medium-sized archival organizations. 

Os membros da aliança internacional do Projeto InterPARES 3 são: 

TEAM África • 

TEAM Brasi• l 

TEAM Cana• dá 

TEAM Catalunh• a 

TEAM China • 

TEAM Cingapura • 

TEAM Coréia • 

TEAM•  Holanda e Bélgica

TEAM•  Itália

TEAM • Malásia 

TEAM México• 

TEAM Noruega• 

TEAM Reino Unido e Irlanda• 

TEAM Turquia• 



Este projeto pretende traduzir a teoria e a metodologia de preservação digital, desenvolvida 
pelo próprio InterPARES e por outras ações de pesquisa, em planos concretos de ação para 
conjuntos documentais que devem ser mantidos por longo prazo por instituições arquivísticas 
ou unidades de arquivo dentro das organizações produtoras. Neste processo será elaborado 
conhecimento detalhado relacionado a: 

como teoria e metodologias gerais podem ser implementadas em instituições 1. 
de forma prática e efetiva; 

que fatores determinam o tipo de implementação mais apropriado a cada 2. 
conjunto documental em cada contexto; 

as habilidades requeridas dos profi ssionais que irão conduzir essas operações. 3. 

Com base nisso, serão desenvolvidos módulos de capacitação para programas de treinamento 
dentro das instituições, oficinas e cursos acadêmicos para preparar os profissionais com a 
competência necessária para preservar por longo prazo a herança documental da sociedade, em 
formato digital, bem como para garantir a transparência das organizações e instituições por meio 
da proteção, da precisão e da autenticidade da informação digital por eles produzida.

Team Brasil

Coordenação: 
Arquivo Nacional

Instituições Participantes:

 Ministério da Saúde;• 

Câmara dos Deputados;• 

Universidade Estadual de Campinas.• 

Estudo de Caso do Ministério da Saúde:

Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD-SUS)

O Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD-SUS) é um complexo de programas 
de processamento de dados destinado a auxiliar a operacionalização, o controle e a gestão 
dos atendimentos hospitalares do SUS realizado pelas secretarias municipais, em gestão plena 
municipal, e pelas secretarias estaduais. É gerenciado pela Secretaria de Atenção à Saúde 
(SAS), do Ministério da Saúde (MS), e tem como documento básico a Autorização de Internação 
Hospitalar (AIH). 

A escolha do SIHD-SUS como objeto de estudo se justifi ca por sua utilização nas três esferas do 
SUS, uma vez que possui o escopo legal defi nido, o processo de trabalho e o fl uxo dos documentos 
mapeados, e se caracteriza como um conjunto documental com valor de prova judicial.

O Projeto InterPARES, no Ministério da Saúde, é de responsabilidade da Coordenação-Geral 
de Documentação e Informação.



Projeto InterPARES – TEAM Brasil

Praça da República, 173 – Centro, Bloco 2 Sala 02

Rio de Janeiro – RJ – 20211-350, BRASIL

Telefone: +55 (21) 2179-1285 / Fax: +55 (21) 2179-1246

InterPARES Project

     School of Library, Archival and Information Studies

     The University of British Columbia

      Vancouver, BC V6T 1Z3 Canada

      Tel: +1 (604) 822-2694

      Fax: +1 (604) 822-1200
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