Ata da II Reunião da Secretaria Executiva
Bioética e Diplomacia em Saúde - 1/2018
Data: 28/05/2018
Horário: 10h30
Local: Fiocruz/Gereb
Participantes:
José Paranaguá
Roberta Freitas
Manoel Amorim
Cecília Lopes
Larissa Cedro
Objetivo:
Reunir a Secretaria executiva para discutir pontos divergentes entre o
projeto de criação da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde, a Política de Seleção
e os artigos publicados sobre a mesma.
Pauta:
Sobre os tópicos pautados, ficou decidido:
Nome da biblioteca. Será oficialmente utilizado Biblioteca Virtual em Bioética e
Diplomacia em Saúde. Podendo usar suas variações como BVS Bioética e
Diplomacia em Saúde ou BVS BDS.
Comunidade Virtual. Este projeto específico será reservado para um outro
momento em que o Nethis tenha condições de habilitá-lo. Sendo assim, a princío,
ele será retirado do projeto inicial.
Comitê consultivo e secretaria executiva. Serão propostas reformulações nas
atividades destes dois orgãos da governança, pois atualmente, há três
documentos com atividades distintas. Larissa fará uma sugestão.
Portal de teses e dissertações. As teses e dissertações dos Programas de
Pós-Graduação das áreas correlatas à BVS serão inseridas na base geral da
biblioteca. Não haverá um portal específico para este fim. Pretende-se
acrescentar ao plano de atividades do Comitê técnico (bolsistas de pósgraduação) buscas destes trabalhos nas instituições de ensino, començando
pelos defendidos no mestrado e especialização da Escola Fiocruz de Governo.
LIS e DIREVE. Estes dois serviços serão de responsabilidade da Secretaria
Executiva que receberá subsidios para aprovação do Comitê Consultivo. Na
política atual, estas são funções apenas do Comitê Consultivo.
Projetos DSI e Fale com o especialista. Será verificado com a equipe de TI se
há possiblidade de instalação de um plugin que forneça o serviço automatizado
de DSI. O projeto fale com o especialista será colocado em espera até que a
Secretaria Executiva tenha condições de fornecê-lo.

Comissão de seleção científica. Ficará em desuso, pois será utilizada a
denominação padrão do modelo BVS: Comitê técnico.
Tabela de tópicos de cada linha. A tabela não será utilizada para categorização
dos documentos. No futuro, os tópicos poderão ser traduzidos em descritores
para busca de novas referências.

