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Ata da Primeira Reunião do Comitê Consultivo da BVS-EPS Educação Profissional 

em Saúde 

   

Rio de Janeiro-RJ, 11 de Dezembro de 2006 das 13h às 15h  

Local: Escola Politécnica São Joaquim Venâncio/FIOCRUZ  

 

A Primeira Reunião do Comitê Consultivo da BVS-EPS Biblioteca Virtual em Educação 

Profissional em Saúde foi realizada em 11 de Dezembro de 2006, no Rio de Janeiro-RJ, 

com a presença de representantes das seguintes instituições: 

 

1.      ANPED: Antônio Flavio Moreira 

2.      ANPOCS: Gilberto Hochman 

3.      BIREME/OPAS/OMS: Joanita Aparecida de Barros 

4.      EPSJV/FIOCRUZ 

         a.      Vice-Diretora de Pesquisa: Isabel Brasil  

         b.      Professora/Pesquisadora: Aparecida Tiradentes  

         c.      Equipe BVS EPS: Sarah Tavares Pimenta, Mario Mesquita e Leila Carvalho 

         d.      Revista Trabalho, Educação e Saúde: Carla Martins 

         e.      Secretária da Vice-Direção: Giselle Guimarães de Souza 

5.      IMS/UERJ: Ruben Mattos 

6.      NEDDATE/UFF: Ronaldo Rosas Reis 

7.      VPPDT/FIOCRUZ: Márcia Teixeira  

8.      RET-SUS: Cátia Guimarães  

 

A reunião teve início com a abertura de Isabel Brasil, que agradeceu a presença de todos, 

apresentou a proposta de agenda e os objetivos da reunião, e reafirmou a importância da 

mesma para a conformação e consolidação do Comitê Consultivo da BVS-EPS. Destacou 

também a importância da discussão e aprovação da Matriz de Responsabilidades como 

fatores preponderantes para o desenvolvimento e certificação da BVS-EPS.  
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Em seguida, inicia-se a reunião com a apresentação dos participantes e Sarah Pimenta, 

Coordenadora da BVS-EPS, faz uma breve apresentação do modelo BVS e da BVS-EPS, 

destacando as fontes de informação disponíveis para os usuários. 

Durante a apresentação, Cátia Guimarães informou sobre a reestruturação do site da RET-

SUS, que já possui link direto para a BVS EPS, e argumentou sobre a possibilidade de 

disponibilizar a caixa de pesquisa livre da BVS-EPS diretamente na página da RET-SUS. 

Joanita Barros destacou que a caixa de pesquisa livre da BVS-EPS faz parte da ferramenta 

e metodologia de desenvolvimento da BVS, e que até o momento não é possível mantê-la 

isoladamente em outro site. Rubem Mattos acrescentou também que a pesquisa nas bases 

de dados da BVS-EPS deve ser realizada diretamente na página da BVS, pois impulsiona a 

divulgação de outros links e informações contidas na BVS-EPS.   

O próximo ponto da reunião foi a apresentação e discussão da Matriz de Responsabilidades, 

documento que define as atribuições das Instituições e Associações integrantes do Comitê 

Consultivo da BVS-EPS. Os representantes das Associações presentes debateram sobre 

como ocorreriam suas participações, salientando que a organização e coordenação da BVS-

EPS fica a cargo da EPSJV, BIREME E RET-SUS.   

Isabel Brasil informou que, conforme já havia acordado com as Instituições no ato do 

convite para integrarem o Comitê Consultivo, a participação delas seria através da 

indicação de Fontes de Informação, validação das informações contidas na BVS, avaliação 

de pertinência das publicações e na co-relação entre temas e áreas abordadas.   

Márcia Teixeira lembrou que existem Grupos de Trabalho dentro das Associações que tem 

identificação com o tema da BVS-EPS e que poderiam se apropriar dessas ações, 

destacando também que o trabalho de identificação pelas Instituições, de texto e 

informações é necessário para a validação e a qualidade dos dados apresentados na BVS-

EPS.   

Rubem Mattos acrescentou que o controle de qualidade e a confiabilidade de suas 

informações são uma das características positivas da BVS, pois em algumas situações onde 

não acontece esse controle, podem ocorrer tendências bibliográficas a determinados temas. 

Destacou também que a validação de textos e publicações já está dada a partir do momento 

que eles são publicados em revistas e congressos e que seria interessante uma discussão, 

dentro dos grupos de trabalhos, de novas formas de validação, além destas.  
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Inicia-se uma discussão sobre a participação de algumas instituições em determinados 

projetos contemplados na matriz e Joanita Barros ressalta que a Matriz de 

Responsabilidades é um documento para mapear em quais linhas de ações e projetos da 

BVS cada Instituições pode colaborar dentro de sua área de competência e que a discussão 

é válida, pois a matriz deve ser construída coletivamente com as instituições do Comitê.  

Concluindo a discussão, os integrantes do Comitê Consultivo aprovaram a Matriz de 

Responsabilidades e propuseram a realização de um debate entre as Instituições e 

Associações para a efetiva execução das ações previstas nesse documento.   

Para finalizar a reunião, Joanita Barros agradeceu a presença dos integrantes do Comitê 

Consultivo, parabenizou a FIOCRUZ e a EPSJV pelo trabalho desenvolvido com as BVSs 

temáticas, e reafirmou a importância da efetiva participação das Instituições/Associações 

para o fortalecimento da BVS-EPS visando manter a qualidade das informações 

disponibilizadas para seus usuários.   

Isabel Brasil agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual lavrou-se 

essa ata. 


