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FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
CENTRO LATINO AMERICANO DE ESTUDOS DE VIOLÊNCIA E SAÚDE JORGE CARELI

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA
BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE - VIOLÊNCIA E SAÚDE

Projeto de reestruturação e ampliação de comitês 
consultivo e executivo e Divulgação da 

BVS-VS

Rio de Janeiro

2014

ESTRUTURA

� CLAVES – Centro Latino-Americano de Estudos de 
Violência e Saúde;

� Núcleo de Informação e Documentação Cecília Minayo 
(NID/ Claves);

� Comitê consultivo e executivo:

� Parceiros : 

� ICICT/Fiocruz;

� IFF/ Fiocruz

� IMS/UERJ

� IESC/UFRJ (BVS-INTEGRALIDADE)

� IPPMG/UFRJ

� Universidad Nacional Lanús (Argentina)
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OBJETIVO

Ampliar o número de instituições participantes dos

comitês consultivo e executivo, promovendo um

maior diálogo entre as instituições que trabalham a

temática da violência, definindo assim, diretrizes e

força de trabalho para organização, gestão e

desenvolvimento da BVS-VS, aperfeiçoando, desta

forma, a ferramenta enquanto fonte de informação

científica.

JUSTIFICATIVA

� Desaceleração do desenvolvimento da BVS-VS,

em função de falta de recursos humanos e

financeiros;

� Dificuldades para realização de reuniões e

encontros com parceiros atuais e potenciais;

� Descontinuidade da parceria internacional junto

à Universidad Nacional Lanús, possibilitando

ampliação em nível internacional.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Estreitar o diálogo com instituições nacionais que versem sobre a

temática da violência;

� Ampliar o uso da BVS-VS enquanto fonte de informação

científica a outras regiões brasileiras;

� Promover uma maior articulação junto a outras BVS’s parceiras

(BVS-Integralidade em saúde; BVS- Carga de doenças; e BVS-

Educação Profissional em saúde) de forma a gerar ações de

divulgação em conjunto e outras instituições, reuniões e eventos,

fomentando assim cultura de trabalho em rede; e

� Incorporar informações sobre a temática da violência na

Argentina e na América Latina.

METODOLOGIA

� Mapeamento de instituições parceiras;

� Ampliação;

� Ações para divulgação; e

� Reunião de comitês consultivo e executivo 2015.
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RESULTADOS ESPERADOS

� Aumento do número de instituições parceiras
(Representação de pelo menos 8 instituições) nos
comitês consultivo e executivo da BVS-VS;

� Ratificação do convênio com a Universidad Lanús
como parte do comitê consultivo e executivo da
BVS-VS;

� Aumento dos indicadores de Visitas da BVS-VS; e

� Cooperação de pelo menos 4 bibliotecas na Matriz
de responsabilidades.

OBRIGADO

nid@claves.fiocruz.br

adrianosilva@fiocruz.br


