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Informação

Desenvolvimento

Inovação

 informação como elemento estratégico para o desenvolvimento
científico e tecnológico em saúde

 ambientes institucionais promotores de inovação - intensivos em
informação e conhecimento

 Aplicação e operacionalização da proposta

 Desenvolvimento das estruturas/metodologias/aparatos tecnológicos

4/2/2015

A Fiocruz Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação na área da Saúde

Objetivos:
As 3 linhas de ação propostas educação continuada,
inovação tecnológica e divulgação para possibilitar a
capacitação
dos
profissionais
envolvidos
no
desenvolvimento e manutenção das 14 BVS coordenadas
pelo ICICT/FIOCRUZ. Fornecer atualização tecnológica
das plataformas, pelo aprimoramento desta plataforma
com estudos e adequação a padrões internacionais de
acessibilidade e através de análise e estudos estatísticos,
e o incrementar o uso das BVS através de ações de
divulgação em eventos na área de saúde, visando atingir
o público usuário final e em eventos na área de
informação visando a divulgação junto a bibliotecários e
profissionais da informação, que trabalham como agentes
intermediários.
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AÇÕES
educação continuada:
•

qualificar membros da equipe na utilização na plataforma
WordPress para desenvolvimento, gerenciamento e
suporte nos novos sites das Bibliotecas Virtuais, a serem
criados em WordPress, seguindo as diretrizes da BIREME;

•

qualificar membros da equipe na utilização do serviço
Google Analytics para estudo, análise, e otimização dos
serviços/produtos oferecidos pelas Bibliotecas Virtuais;

•

qualificar membros da equipe nas áreas de usabilidade e
acessibilidade, interação humano/ computador.

AÇÕES
 inovação tecnológica:
•

realizar testes para validar a acessibilidade das BVS, em
WordPress, utilizando ferramentas de validação
automáticas;

•

realizar teste de acessibilidade das BVS com usuários;

•

sistematizar o processo de acesso aos sites através de
uma lista de recomendações dos requisitos de
acessibilidade baseada em testes com usuários e
validação com ferramentas automáticas de acessibilidade.
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AÇÕES
 divulgação:
•

promover o encontro das BVS coordenadas pela Fiocruz
promovendo o III Fórum BVS FIOCRUZ;

•

divulgar as BVS coordenadas pela FIOCRUZ em eventos
regionais e nacionais;

•

na área da saúde, ciência e tecnologia e biblioteconomia e
ciência da informação;

•

apoiar reuniões de comitês consultivos e executivos das
BVS.

Resultados Esperados:
•

A capacitação dos profissionais visando a melhoria dos
produtos e serviços oferecidos pelo conjunto das BVS
FIOCRUZ, incluindo o diagnóstico detalhado da
acessibilidade;

•

a ampliação das ações de divulgação para potencializar o
acesso e o uso da informação científica e tecnológica das
temáticas das BVSs a seus usuários;

•

potencializar a colaboração e o entrosamento entre as
instâncias BVSs, para consolidar e ampliar ações de
disseminação da informação científica e técnica em saúde.
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Muito Obrigada!

Contato
luciana.danielli@icict.fiocruz.br

Instituto de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica em Saúde
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