Ata da III Reunião do Comitê Consultivo
Bioética e Diplomacia em Saúde - 2/2018
Data: 12/11/2018
Horário: 09h00
Local: Fiocruz/Gereb e Web Conferência
Participantes:
José Paranaguá (Nethis/Fiocruz)
Larissa Cedro (Nethis/ Fiocruz)
Manoel Amorim (Cris e ARI/ Fiocruz)
Roberta de Freitas (Nethis/ Fiocruz)
Juliana Sousa (Bireme/ OPAS/ OMS)
Sandra Cristina (CGDI/BVS/MS)
Shirlei Rodrigues (CGDI/BVS/MS)
Roberta Moraes (AISA/MS)
Fabiane Rodrigues (BCE/UnB)
Priscila Ferreira (IBICT)
Maria do Carmo (FSP/USP) - Web conferência
Maria Imaculada (FSP/USP) - Web conferência
Claudete Queiroz (ICICT/ Fiocruz) - Web conferência
Luciana Danielli (ICICT/ Fiocruz) - Web conferência
Augusto Vinhaes (ICICT/ Fiocruz) - Web conferência
Jasmine Dutra (PUC/PR) - Web conferência
Objetivo:
Reunir o Comitê Consultivo, expor as atividades realizadas no ano de
2017 e 2018 e as novas perspectivas para o final do ano de 2018 e 2019.
Pauta:
• Avanços da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde;
• Atividades do Comitê Técnico
• Fluxos e sistema de categorização;
• Desenvolvimento do acervo;
• Divulgação da BVS BDS;
• Discussões.
Às dez horas do dia doze de novembro de dois mil e dezoito reuniram-se
presencialmente na Fiocruz Brasília e virtualmente por Web Conferência
representantes do Comitê Consultivo da Biblioteca Virtual em Saúde – Bioética
e Diplomacia em Saúde (BVS BDS).
A reunião iniciou com a fala do Dr. José Paranaguá, coordenador do Núcleo
de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde (Nethis) - que é a Secretaria
Executiva da BVS BDS - agradecendo a presença de todos, ressaltando a
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importância da reunião e seguindo com a apresentação individual dos
participantes.
Em continuidade, a bibliotecária Larissa Cedro, integrante da Secretaria
Executiva da Biblioteca Virtual em Bioética e Diplomacia em Saúde, iniciou
agradecendo a participação de todos os presentes e dos que acompanhavam
virtualmente.
Foi apresentado alguns slides com os seguintes tópicos: 1) A BVS Bioética
e Diplomacia em Saúde, que trouxe os aspectos gerais da biblioteca, da
cobertura temática e das instâncias de governança; 2) Avanços BVS BDS, foi
ressaltado a restruturação do fluxo e do processo de categorização e as ações
do Comitê Técnico, além das perspectivas de crescimento do acervo
categorizado levando em consideração a consistência do processo; 3)
Certificação, neste momento, destacou-se que a BVS BDS alcançou todas as
sugestões e recomendações da Bireme para a solicitação da certificação; 4)
Matriz

de

Responsabilidade,

esta

matriz

representa

as

ações

de

responsabilidade de cada participante do Comitê Consultivo; 5) Discussões.
No tópico Avanços BVS BDS, Manoel Amorim membro da Secretaria
Executiva, ressaltou a importância do processo para a garantia da qualidade e
consistência dos itens disponibilizados. Também cometou sobre a importância
do documento - critérios de categorização - criado para orientação dos
categorizadores e especialistas envolvidos.
A estudante Jasmine Dutra, participante do Comitê Técnico, foi convidada
para expor a experiência na participação da Oficina de Categorização,
realizada nas instalações da Fiocruz Brasília, no mês de agosto. E também, a
prática de categorização.
O Dr. Paranaguá retomou a fala mencionando que a descentralização do
processo de categorização incorpora diferentes atores da produção científica,
criando uma rede de colaborares capaz de manter uma base de dados diversa
e contínua. As representantes da Coordenação Geral de Documentação e
Informação (CGDI), Shirlei Rodrigues e Sandra Cristina também avaliaram
como positivo este avanço.
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Por fim, foram abertas as discussões aos participantes. A bibliotecária da
Bireme, Juliana de Sousa, iniciou sua fala indicando a importância da reunião
do Comitê Consultivo para a BVS e a importância do compartilhamento da
experiência da BVS BDS com o processo de categorização.
A representante do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT), Priscila Ferreira, se colocou disponível para possíveis
transferências entre a produção do Instituto e a base da BVS. Da mesma
maneira, a bibliotecária, Maria do Carmo, representante da Faculdade de
Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo, colocou à disposição os
serviços e produção do Centro de Informação e Referência da FSP.
Encerrando a reunião, Roberta de Freitas, representante do Nethis,
esclareceu os esforços empenhados no desenvolvimento da biblioteca e das
parcerias entre insitituições e a importância da certificação. Agradeceu
novamente a presença de todos e afirmou o compromisso de fortalecer ainda
mais essa rede e prosseguir em sua expansão.
Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Larissa Cedro, encerro a presente
ata.
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