
 

 

         ATA DA SEXTA REUNIÃO DOS COMITÊS CONSULTIVO E EXECUTIVO DA 

                                       BVSINTEGRALIDADE EM SAÚDE BRASIL 

 

Em 14 de abril de 2010, das 9h às 17h, no Auditório do Magic Palace Hotel, no Rio de Janeiro, 
reuniram-se os membros dos Comitês Consultivo e Executivo da Biblioteca Virtual em Saúde em 
Integralidade em Saúde Brasil (BVS Integralidade) sob a coordenação da professora Roseni 
Pinheiro (UERJ). Contamos com a participação dos seguintes membros:  Conselho Consultivo: 1. 
Profa. Roseni Pinheiro (UERJ);  2. Joanita Aparecida Barros  (BIREME) , 3. Sonia Acioly (UERJ), 4. 
Martha Cristina Nunes Moreira (FIOCRUZ/IFF), 5. Estela Márcia Saraiva Campos (UFJF), 6. 
Francesco Arsego de Oliveira (UFRGS), 7. Tatiana Coelho Lopes (Hospital Sofia Feldman), 8. 
Verônica Fernandez (UFF);   Conselho Executivo : 1.  Sandra Infurna (UERJ), 2 – Ana Beatriz 
Guimarães Levy (UERJ); 3. Kalina Rita O. de Silva (UERJ), 4. Leila Nice M. Cordeiro (UERJ), 5. Carla 
Broseghini Carvalho (UERJ), 6. Ilma Horsth Noronha (FIOCRUZ), 7. Luciana Danielli (FIOCRUZ), 8. 
Aline Alves (FIOCRUZ), 9. Maria de Fátima M. Martins (FIOCRUZ), 10. Maria Goretti Araújo 
(FIOCRUZ), 11. Sérgio Ricardo Síndico (FIOCRUZ), 12. Maria Dulce Ley (UFF), 13. Jane Alice de 
Souza Teixeira (UFF), 14. Jacira Gil Bernardes (UFRGS), 15. Fabiana Marques de Souza (Hospital 
Sofia Feldman), e Equipe do LAPPIS/IMS, Isabel Murche e Ana Carolina P. Landi . 

A pauta da reunião consistiu nos seguintes itens: apresentação dos membros dos Conselhos 
Consultivo e Executivo da BVS Integralidade; apresentação e discussão das propostas dos Centros 
Cooperantes para redefinição das áreas temáticas da BVS e criação de grupos de trabalho sobre a 
definição de estratégias para a Elaboração do Projeto Multicêntrico para regionalização da BVS.  

A reunião teve início com as boas-vindas pela Profa. Roseni Pinheiro que relatou um pouco da 
trajetória das BVS, ressaltando a finalidade do encontro dos dois comitês, e depois passou a 
palavra para  Coordenadora da Rede de Bibliotecas e Diretora da BVS Fiocruz, Sra. Ilma Horsth 
Noronha, que reafirmou a importância da reunião e os avanços da BVS Integralidade. Em seguida, 
os participantes se apresentaram. 

A Profa. Roseni Pinheiro enfatizou que o  objetivo desta 6ª Reunião da BVS Integralidade consiste 
em estabelecer estratégias e procedimentos de promoção e articulação de parcerias. Ilma Noronha 
citou a importância da BVS Integralidade como uma área estratégica. 

Foi feita uma apresentação pela bibliotecária Sandra Infurna (Lappis/UERJ) sobre a BVS 
Integralidade, seu uso, estatísticas, visando, principalmente, esclarecer os membros do Conselho 
Consultivo presentes. A bibliotecária Maria de Fátima M. Martins (ENSP/FIOCRUZ) apresentou a 
proposta de revisão das áreas temáticas elaborada por ela e pela bibliotecária Sandra Infurna 
(LAPPIS/UERJ). Essa proposta foi amplamente discutida pelos presentes e aliada a sugestões de 
outros Centros Cooperantes, como o Hospital Sofia Feldman que também trouxe sua colaboração.  

Foi sugerido pelos presentes um Plano de Ação para a divulgação da BVS que consistiria em: 
treinamento e capacitação dos profissionais da informação e dos usuários; divulgação da produção 



do conhecimento gerado na BVS em congressos e eventos da área da Saúde; montagem de um 
calendário com apresentação itinerante da BVS a partir do 2. semestre de 2010. Ilma Noronha 
sugeriu a ampliação da divulgação e treinamento da BVS Integralidade para os alunos e 
profissionais da informação nos eventos da biblioteconomia. A Profa. Roseni também sugeriu que 
cada Centro Cooperante se organize para criar uma apresentação da BVS para os seus 
pesquisadores.   

Após o almoço foram definidas as novas áreas temáticas e as responsabilidades de cada membro 
do Conselho Consultivo no estudo dos temas sugeridos, ficando a data de 15 de junho de 2010 o 
prazo estabelecido para entrega final dos conceitos; foram mapeadas as instituições referentes a 
cada região do país para os devidos contatos; a elaboração de uma minuta de Projeto para garantir 
a apresentação itinerante da BVS. Caberia ao Rio de Janeiro (UERJ, UFF, UFRJ ) e Juiz de Fora 
(UFJF) a organização de um calendário para as primeiras apresentações na 1ª. Quinzena de 
agosto. Às 17 horas encerrou-se esta reunião. Conforme a rotina de compartilhamento de 
informações, esta ata será encaminhada para todos os integrantes. 


