Ata da Reunião da Secretaria Executiva
Bioética e Diplomacia em Saúde - 2/2016
Data: 07/12/2016
Horário: 9h30
Local: Nethis
Participantes:
Cecilia Lopes (Nethis/ FIOCRUZ)
Janaina Sallas (Nethis/ FIOCRUZ)
José Paranaguá (Nethis/ FIOCRUZ)
Larissa Cedro (Nethis/ FIOCRUZ)
Objetivo: Apresentar as discussões e possibilidades encontradas diante da
atual situação da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde ao Dr. Paranaguá para
as devidas tomadas de decisão.
Pauta:
- Curso FI-Admin;
- Principais pontos da reunião com a Bireme
A reunião iniciou com a apresentação das impressões da Larissa Cedro
sobre a capacitação feita na Bireme referente ao novo sistema FI-Admin que
irá substituir o gerenciador da base de dados LILDBI-Web das Bibliotecas
Virtuais em Saúde.
Foi ressaltado pela participante as vantagens deste novo sistema e as
possibilidades de migração da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde (BDS) do
sistema DSpace para o sistema FI-Admin.
Chegou-se à concordância de que a oportunidade de migração do sistema
auxiliará também na atividade de revisão e atualização. Ressaltou-se também,
a importância da constituição e desenvolvimento dos Comitês Consultivo e
Executivo para a sustentabilidade e certificação da BVS. Assim, para
fortificação desta ação, foi acordado que a Secretaria Executiva revisará os
atores destes comitês, formulará novo plano de trabalho e convidará outras
instituições para execução das atividades, além de realizar reuniões periódicas
com estes comitês.
Foi admitida a seleção de estratégias para divulgação da BVS (BDS) como
fonte de informação para seu público específico. E por sugestão do Dr. José
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Paranaguá fica acordado que a Secretaria Executiva buscará conhecer seus
usários.
Ainda sobre a fortificação dos comitês, parte da Secretaria Executiva
realizará uma visita ao Instituto de Comunicação e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde (ICICT) – representante da Fiocruz no Comitê
Executivo da Rede BVS Brasil - a fim de estreitar, fortificar e alinhar objetivos
da BVS.
Foi destacado que o Comitê Técnico apoiará na seleção e categorização
dos documentos a serem submetidos na base.
Por fim, foi consentido a necessidade de uma logo BVS (BDS) para a
personalização da biblioteca.
Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Larissa Cedro, encerrado a
presente ata.
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