Ata da Reunião da Secretaria Executiva
Bioética e Diplomacia em Saúde - 2/2016
Data: 05/12/2016
Horário: 10h – 11h
Local: Nethis
Participantes:
Cecília Lopes (Nethis/ FIOCRUZ)
Janaina Sallas (Nethis/ FIOCRUZ)
Larissa Cedro (Nethis/ FIOCRUZ)
Objetivo:
Discutir encaminhamentos apontados na última reunião (02/12/16) com
a Bireme em São Palulo. Bem como, organizar um plano de atividades a serem
realizadas em 2016/2017 para correção, migração e certificação da BVS
Bioética e Diplomacia em Saúde
Pauta:
• Possibilidade de migração para a nova ferramenta de fontes de
informação FI-Admin;
• Encaminhamentos para revisão e atualização das funcionalidades da
BVS;
• Fortalecimento da estrutura de governança da BVS. Revisão dos
participantes.
Às dez horas do dia cinco de dezembro de dois mil e dezesseis reuniram-se
no Nethis os membros da Secretaria Executiva Cecília Lopes, Janaina Sallas e
Larissa Cedro com o objetivo de alinhar e elaborar um plano de atividades
referente ao processo de atualização e certificação da BVS Bioética e
Diplomacia em Saúde. Além de discutir as vantagens e desvantagens da
migração da base DSpace para FI-Admin.
Para tais fins, foram analisados a ata e os encaminhamentos referentes à
reunião realizada com a equipe Bireme no dia 02/12/16 em São Paulo. Desta
forma, foram organizados os encaminhamentos, em ordem de prioridade, para
as devidas ações e responsabilidades.
Chegou-se à conclusão que os encaminhamentos de revisão da base,
atualização dos contatos BVS BDS com a Bireme, atualização de documentos
e interface da base, além do fomento dos comitês consultivo e executivo são
essenciais para a boa execução e operacionalização da BVS.
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Assim, foram elencadas as atividades necessárias para alcançar os
objetivos já supracitados. Dentre as atividades foram destacadas:
•

Controle da base de dados;

•

Revisão de políticas e documentos;

•

Implementação do Google analytics;

•

Reiteração das atividades dos comitês consultivo e executivo;

•

Divulgação constante da BVS BDS;

•

Capacitação de usuários para utilização;

•

Definição de estratégias para estreitamento de relações com a Rede
BVS Brasileira e

•

Criação de identidade BVS Bioética e Diplomacia em Saúde.

Diante do exposto, a equipe se comprometeu a consolidar o plano de
atividades a fim de que as necessidades sejam sanadas e a certificação seja
alcançada no primeiro semestre de 2016. Nada mais havendo a ser deliberado,
eu, Larissa Cedro, encerrado a presente ata.
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