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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO  DO COMITÊ EXECUTIVO DA BVS 
INTEGRALIDADE EM SAÚDE BRASIL 

 
Introdução:  
Em 29 de Agosto de 2007, às 9:30, na Biblioteca Biomédica C – do Instituto de 
Medicina Social da UERJ, reuniram-se os membros do Comitê Executivo Nacional 
da Biblioteca Virtual em Saúde em Integralidade em Saúde Brasil (BVS-
Integralidade).  
 
Participantes:  

1. UERJ/IMS: Regina Tinoco Amato 
2. ICICT/FIOCRUZ: Jussara Long 
3. ICICT/FIOCRUZ: Aline Alves  
4. EPSJV/FIOCRUZ: Sarah Pimenta e Mario Mesquita 
5. UFF: Maria Dulce Ley 
6. BIBIFF/FIOCRUZ: Sergio Sindico 
7. ENSP/FIOCRUZ: Fátima Martins 

 
  
Agenda: 
BVS: Colaboração na alimentação da BVS; 
           Responsabilidade dos projetos 
 
Desenvolvimento:  
A reunião iniciou-se com a apresentação dos integrantes do comitê, destacando a 
importância da construção coletiva da BVS Integralidade e definição das 
responsabilidades dos projetos. 
 
Na seqüência, Jussara Long, apresentou histórico dos ajustes realizados pela 
Equipe ICICT, na BVS Integralidade. Informou sobre a participação efetiva das 
Bibliotecas coordenadas pelo ICICT e a Biblioteca do Instituto de Medicina Social 
da UERJ e reafirmando a importância de obtermos o compromisso da cooperação, 
destacando que a atividade de alimentação e atualização da BVS deve acontecer 
de forma descentralizada, não sobrecarregando uma única instituição e por isso a 
importância do Comitê  Executivo. Regina Tinoco apresentou os projetos da BVS 
para que fosse definido à instituição responsável, informou também que a 
biblioteca de enfermagem da UERJ será cooperante da BVS. Aline apresentou a 
nova página da BVS e ficou com a responsabilidade de criar as senhas de acesso 
aos programas e enviar aos colaboradores. 
 



 
Definiu-se então que: 
 

• Todas as bibliotecas do comitê executivo presentes na reunião são 
responsáveis pela alimentação da BVS; 

• O controle bibliográfico da Literatura Técnico-Científica será de 
responsabilidade da Biblioteca Biomédica C/- UERJ/IMS; 

• O LIS será de responsabilidade da Biblioteca do IFF/FIOCRUZ; 

• O Diretório de Eventos-DIREVE, será de responsabilidade da Biblioteca da 
ENSP/FIOCRUZ; 

• A Comutação Bibliográfica –SCAD será de responsabilidade de todos os 
cooperantes; 

• A capacitação será de responsabilidade da Coordenação da BVS-
FIOCRUZ; 

• A Divulgação será de responsabilidade da Coordenação da 
BVSIntegralidade-LAPPIS/UERJ/IMS. 

 
E para que não se perca o contato das instituições entre uma reunião e outra e 
devido à dificuldade de realizar reuniões periódicas, a comunicação entre o grupo 
continuará sendo através de correio eletrônico. E não tendo mais tempo, às 12:00 
horas encerrou-se esta reunião. 
 
Conforme a rotina de compartilhamento das informações, está ata e demais 
anexos serão encaminhados para todos os integrantes. 


