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Evento BVS-EPS 

III Reunião dos Comitês Executivo e Consultivo da BVS-EPS. 

11, 12 e 13 de novembro de 2013. 

 

Local: A reunião do Comitê Consultivo e Executivo da BVS-EPS ocorreu nos dias 11, 

12 e 13 e 14 de Novembro de 2013 na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 

(EPSJV/Fiocruz) e contou com a participação dos representantes das instituições-

membro do Comitê Consultivo e Comitê Executivo. 

Participantes:  

A) Secretaria Executiva: 

 Ana Paula Souza Gomes (estagiária) 

 Beatriz Teixeira (assistente de pesquisa) 

 Creuza Stephen Figueira (bibliotecária) 

 Cristiane Batista Andrade (pesquisadora e coordenadora da BVS-EPS) 

B) Comitê Consultivo 

 Jessica Santos – Rede das Escolas Técnicas do SUS 

 Joanita Barros - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde – BIREME.  

 José Luiz Cordeiro Antunes - Núcleo de Estudos, Documentação e Dados 

sobre Trabalho e Educação – NEDDATE/UFF.  

 Luciana Danielli – Seção de Informação - Instituto de Comunicação e 

Informação Científica e Tecnológica em Saúde - ICICT/Fiocruz. 
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 Marcela Pronko – Vice Direção de Pesquisa Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio – EPSJV/Fiocruz.  

  Nilda Alves – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação – ANPED. 

 Silvani Alves Pereira – Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de 

Políticas Públicas e Emprego.  

 Umberto Trigueiro - Instituto de Comunicação e Informação Científica e 

Tecnológica em Saúde - ICICT/Fiocruz.  

 

C) Comitê Executivo 

 Adriana Alves da Silva – Centro de Formação de Pessoal para os 

Serviços de Saúde Dr. Manoel da Costa Souza- CEFOPE/RN 

 Anderson Azevedo – EPSJV-FIOCRUZ/RJ 

 Célio José Santos Dias – Escola Técnica do SUS em Sergipe/SE 

 Daniela da Cunha Lima – Escola Técnica em Saúde Maria Moreira 

Rocha/ AC 

 Fádia Pacheco – Escola Técnica Isabel dos Santos/RJ 

  Francielde dos Santos Araújo – Escola de Rondônia/RO 

 Isabel Gorla – Centro de Formação de recursos Humanos para a Saúde 

CEFORSUS-SP de Araraquara/SP 

 Jefferson Timóteo Oliveira – Escola de Saúde Pública do Estado de 

Minas Gerais/MG 

 Manoelle Moraes dos Santos – Escola do Maranhão/ MA 



 

 

 

 

3 

 

 

 Maria Helena Carvalhedo – Escola do Ceará/CE 

 Maria Margareth Vieira Pacheco Rodrigues – Universidade Federal 

Fluminense/RJ 

 

 Maria Silvia Lessa –Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul/RS 

 Marine Fumyio Arakaki –Escola de Saúde Pública de São Paulo/SP 

 Nilcinei Teixeira –Escola de Formação Profisisonal Enfermeira 

Sanitarista Francisca Saavedra –CETAM- ETSUS/AM 

 Tânia Soares de Souza – Escola de Boa Vista/RR 

 Thiago Cesar Pereira –ETSUS Blumenau/SC 

 Renata Azeredo – EPSJV-FIOCRUZ/RJ 

 Wusula Francisca de Souza Pitarelli –Secretaria de Estado de Goiás –

Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS/GO 

 

Parte da manhã 

11/11/13 

Encontro dos Comitês Executivo e Consultivo da BVS-EPS 

 

O objetivo da III Reunião dos Comitês Executivo e Consultivo da BVS-EPS foi o de 

proporcionar uma maior integração entre as instâncias participantes da organização da 

biblioteca virtual, colocando em debate as ações de cada representante dos comitês, 
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tendo em vista o acesso à informação de qualidade aos profissionais técnicos (a) em 

saúde.  

Na mesa de abertura, que teve início às 9h30, estiveram presentes Marcela Pronko 

(vice-diretora de pesquisa da EPSJV); Cristiane Batista Andrade (coordenadora da 

BVS-EPS); Luciana Danielli (ICICT- Coordenadora das BVS-Fiocruz) e Joanita Barros 

(representante da Bireme). Após as boas vindas, formou-se a mesa de debate: “A 

educação profissional em saúde em discussão” com a presença da coordenação da 

BVS-EPS, mostrando as propostas e finalidades; funções da secretaria executiva e dos 

Comitês Executivo e Consultivo; desenvolvimento do trabalho no ano de 2013 e 

perspectivas para 2014. Ressaltou-se a perspectiva interdisciplinar da área de educação 

profissional em saúde e, portanto a melhor articulação com as áreas temáticas e escopo 

da biblioteca. Em seguida, Jessica Santos, representante da Rede de Escolas Técnicas do 

SUS (RETSUS), expôs o trabalho de cooperação da rede e a sua interlocução com a 

biblioteca, já que estão em contato com o comitê executivo da BVS-EPS. Nilda Alves,  

representante da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED) discorreu sobre “As múltiplas redes educativas que formamos e que nos 

formam”, com a finalidade de por em debate a formação de professores, as práticas 

pedagógicas e os significados do conhecimento. Em seguida, Silvani Pereira, do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) explanou as propostas de “Educação 

profissional do ponto de vista governamental”: projeto observatório dos técnicos, 

Pronatec, Formação técnica em saúde. O debate teve início logo após a exposição dos 

convidados com questionamentos referentes à importância da formação de qualidade 

para o ensino médio técnico na contramão da formação aligeirada e minimalista; a 

noção de circulação científica em detrimento da divulgação científica; maior articulação 

da EPS com as produções e com a política governamental da educação profissional; e 

fortalecimento das redes de escolas técnicas do SUS. Após a exposição da mesa de 

discussão iniciou-se o debate, com duração de quarenta minutos.  
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Parte tarde 11/11/13 

Matriz de Responsabilidade 

 

Iniciamos o encontro dos Comitês Executivo e Consultivo da BVS-EPS com a 

apresentação de todos os participantes. Em seguida, Luciana Danielli ressaltou a 

importância da integração entre os bibliotecários e de pesquisadores para a adequada 

organização das informações de uma biblioteca virtual. Em seguida, Cristiane iniciou a 

discussão sobre a matriz de responsabilidade com a finalidade de explanar os objetivos 

e estabelecer as metas para o ano de 2014. Como base, utilizou o documento elaborado 

pela equipe BVS-EPS que explicita o conteúdo da página da biblioteca, diretórios e 

portais, comunicação, serviços, temas, divulgação e capacitação. Luciana Danielli 

ressaltou a importância da cooperação para o trabalho em rede, ou seja, um espaço 

temático, construído coletivamente para contemplar a especificidade da BVS; utilizar o 

ambiente virtual para dar visibilidade à temática da Educação Profissional em Saúde. 

Esclareceu que a base pode ser alimentada pelas instituições cooperantes, como o LIS, o 

Direve e o LILDBI e a necessidade de profissionais da área de biblioteconomia nas 

escolas técnicas do SUS. Isabel Gorla ressaltou a importância das produções das 

ETSUS na rede, como por exemplo, materiais educativos, planos de cursos, projetos 

políticos pedagógicos, legislação de contratação de pessoas. Joanita Barros trouxe a 

necessidade de se identificar e definir o que será colocado na BVS, ou seja, os tipos de 

materiais, os critérios de seleção tanto dos documentos quanto da seleção do Direve. 

Cristiane então ressaltou que na experiência do ano de 2013, nas reuniões das áreas 

temáticas
1
, o que se evidenciou foi a dificuldade e a complexidade de se definir e/ou 

contemplar as produções da área de educação profissional em saúde. Também 

argumentou a melhor definição  do público alvo, no sentido de abarcar as necessidades 

e prioridades do profissional de nível médio-técnico em saúde. Joanita Barros 

                                                           
1
 As reuniões das áreas temáticas da BVS-EPS aconteceram no ano de 2013 com os pesquisadores e 

professores da EPSJV-Fiocruz, totalizando seis encontros e com a previsão de continuação em 2014.  
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complementou a ideia de se priorizar também as produções técnicas que possam dar 

subsídios aos trabalhadores técnicos nas ações e no cuidado em saúde. Aponta como 

sugestão que na próxima reunião a ser realizada no ano de 2014, os Comitês possam 

pensar juntos nos enfoques do USUÁRIO para definir o ESCOPO que a BVS-EPS 

deseja alcançar. Sendo necessária a discussão prioritária da definição/reformulação das 

ÁREAS TEMÁTICAS da biblioteca. José Antunes sugere que durante o ano de 2014 

sejam feitas reuniões mensais com o Comitê Consultivo para pensarmos nas redes 

educativas discutidas por Nilda Alves na parte da manhã. Já que grande parte do 

Consultivo é da cidade do Rio de Janeiro, sugeriu-se que haja maior articulação entre os 

membros ao longo do próximo ano, repassando as reflexões com os membros das 

Escolas Técnicas. Luciana Danielli propôs reuniões virtuais para maior articulação entre 

todos. Em seguida, Luciana explicou as finalidades da Matriz de Responsabilidade. Em 

discussão coletiva ficou acordado a inserção da Biblioteca da Universidade Federal 

Fluminense no nosso Comitê Executivo, sendo representada pela bibliotecária Maria 

Margareth Vieira Pacheco Rodrigues. Sendo assim, a mesma será a responsável pela 

validação do Direve e do Lis. A matriz de responsabilidade está em anexo. Após essa 

atividade, encerrou-se o primeiro dia de trabalho. 

12/11/13 

Manhã e Tarde 

No segundo dia de reunião, com início às 9h30, contou-se com a participação do 

Comitê Executivo com a presença de bibliotecários e/ou gestores das Escolas Técnicas 

do SUS. A reunião foi conduzida pela bibliotecária Creuza Figueira da BVS-EPS que 

solicitou a apresentação de cada representante, abrindo espaço para que falassem da 

história da escola e do trabalho, além daquilo que julgassem pertinente em compartilhar. 

Foram apresentadas as características gerais de cada escola: número de alunos e de 

professores, cursos oferecidos, a presença ou não de bibliotecários, as condições de 

trabalho, unidades descentralizadas. Nesse encontro foi possível perceber, na opinião 

dos participantes, a necessidade de se implementar uma política de inserção do 
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bibliotecário nas escolas, já que muitas delas não possui esse profissional. Ao final, foi 

dada a sugestão pelos participantes em se elaborar um documento oficial que promova a 

contratação de bibliotecários nas escolas para que haja a organização dos acervos e 

também para a manutenção da BVS-EPS. Como sugestão, colocou-se essa discussão em 

debate junto à Rede de Escolas Técnicas do SUS e a continuidade da mesma durante o 

ano de 2014. Feito isso, manteve-se um diálogo sobre a base de dados da BVS e o 

material educativo elaborado pela secretaria executiva para o auxílio na indexação. 

Creuza apresentou, nesse momento, a importância de um vocabulário controlado, sendo 

esse um dos desafios atuais da equipe gestora. No período da tarde deu-se continuidade 

ao trabalho com o treinamento no Lildbi, LIS e Direve. 

13/11/13 

Manhã 

Os participantes puderam tirar as dúvidas e teceram comentários sobre a base de dados, 

tendo a presença das bibliotecárias Luciana Danielli e Creuza Figueira. Findo isso, deu-

se por encerrado a Reunião da BVS-EPS.  


