Ata da Primeira Reunião da Coordenação de BVS

MEMÓRIA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DE
BIBLIOTECAS VIRTUAIS EM SAÚDE
Introdução:
Em 27 de abril de 2007, às 14:00, no Auditório do Instituto de Comunicação e
Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT), reuniram-se os Integrantes da
Coordenação de BVS/ICICT, representantes do ICICT e bibliotecários convidados sob a
coordenação de Jussara Long.
Participantes:
Adagilson B.B. da Silva (Fiocruz/Centro de Pesquisas Aggeu Magalhaes)
Adilson Júnior (Fiocruz/ICICT)
Aline Alves (Fiocruz/ICICT)
Ana Maria Fiscina (Fiocruz/Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz)
Ana Maria S. Santos (Fiocruz/ ICICT)
Augusto Vinhaes (Fiocruz/ICICT)
Carol Sacramento (Fiocruz/COC)
Diones R. da Silva (Fiocruz/ ICICT)
Éder de Almeida Freyre (Fiocruz/ICICT)
Eliana do Espirito Santo (Fiocruz/ENSP/CESTEH)
Fatima C.L. Santos (Fiocruz/ENSP/CLAVES)
Fátima Martins (Fiocruz/ ICICT)
Giulia Falce (Fiocruz/IFF)
Ilma Noronha (Fiocruz/ICICT)
Jorge Luis Gomes Nundes (Fiocruz/ICICT)
Jussara Long (Fiocruz/ICICT)
Leonardo Simonini (Fiocruz/ ICICT)
Letícia P.A. de Souza (Fiocruz/EPSJV)
Luciana Danielli de Araújo (Fiocruz/ICICT)
Marília March (Fiocruz/COC)
Mônica Cruz (Fiocruz/COC)
Regina Gandara (Fiocruz/ICICT)
Regina Tinoco (UERJ/IMS)
Rita Nery (Fiocruz/Far-Manguinhos)
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Rodrigo Ferrari (Fiocruz/ICICT)
Sandra Suzano (Fiocruz/ENSP/RADIS)
Sarah Tavares Pimenta (Fiocruz/EPSJV)
Segemar Oliveira (Fiocruz/Centro de Pesquisas René Rachou)
Wanda Weltman (Fiocruz/COC)
Ygor Barros (Fiocruz/COC)
Agenda:
Apresentação da Coordenação BVS/ICICT
Desenvolvimento:
A reunião foi aberta por Ilma Noronha, diretora do ICICT, que falou a respeito da
mudança na estrutura administrativa das Unidades da Fiocruz decorrentes do V
Congresso Interno que, no caso do CICT, levou não só a mudança do nome da Unidade
para ICICT como também à sua divisão interna em Serviços, Laboratórios e Ensino.
Mesmo em vista das mudanças estruturais, foi feita a opção por não abrir mão da gestão
técnica das bibliotecas que, de outra forma, voltariam para suas respectivas unidades.
Analisando a gestão técnica das bibliotecas em seu atual período de transição constatouse que a fragmentação em três bibliotecas virtuais, em correspondência às três
bibliotecas físicas do ICIT, conflitava com o conceito de “horizontalização” da estrutura
administrativa em voga, uma vez que o Projeto da BVS, a exemplo dos projetos do
Portal e Rede de Bibliotecas, é um projeto horizontal, ou seja, que perpassa os serviços
de saúde e os laboratórios de pesquisa em C & T. Ilma destacou ainda a instalação do
espaço físico destinado a Coordenação de BVS e outros investimentos feitos pelo
ICICT, citando como exemplo a aquisição de uma assinatura única do banco de dados
BD Inbase para todos os centros. Ilma ressaltou ainda que o objetivo da Equipe de BVS
é radicalizar a gestão dos projetos BVS, tendo como perspectiva futura à criação do
portal BVS Fiocruz.
Em seguida, tomou a palavra Jussara Long, Coordenadora da Equipe de BVS, que
iniciou sua exposição apresentando a equipe de analistas e bibliotecários por ela
chefiados e prosseguiu mostrando, com auxílio de uma apresentação de slides, os
objetivos de sua coordenação. Jussara explicou também a diferença entre o suporte as
BVS do ICICT e o apoio oferecido as demais bibliotecas virtuais e acervos,
convidando-os inclusive a hospedar suas iniciativas em servidores do ICICT para,
também elas, receberem suporte, oferta prontamente ratificada por Ilma. Neste ponto foi
levantada a questão da velocidade da conexão entre os Centros Regionais e os
servidores localizados no ICICT, sendo esclarecido por Jorge Nundes que a solução
deste problema não cabe o ICICT, que depende da infra-estrutura oferecida pela Rede
Fiocruz. Jussara mencionou ainda a eminente substituição de todas as senhas de
administração técnica das BVS, agora sob responsabilidade de sua equipe e concluiu
com a apresentação do “Questionário sobre o nível de informatização das Bibliotecas
em 2007”.
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Na seqüência, Jussara passou a palavra a Adilson Júnior, integrante de sua equipe para
que ele apresentasse o Formulário de Solicitação de Suporte da BVS. Adilson iniciou
sua apresentação demonstrado a página Internet onde o link para o Formulário será
incluído e explicando que, em virtude do atraso ocorrido no desenvolvimento do
sistema de atendimento, a cargo do DCC/ICICT, seria disponibilizado num primeiro
momento uma versão provisória do Formulário. Esta será enviada na semana seguinte a
dois bibliotecários escolhidos pela chefia da biblioteca, aos quais caberá a
responsabilidade da interação com a Equipe BVS. A apresentação prosseguiu com a
exibição de slides nos quais o preenchimento de cada campo do Formulário foi
explicado e concluído com a apresentação de um formulário completo. Destacou ainda
que o atendimento não poderá ocorrer por telefone ou e-mail para que o sistema de
atendimento possa contabilizar as solicitações e, posteriormente, as informações obtidas
dessa forma sejam analisadas qualitativamente.
Ao final da apresentação, Rodrigo Ferrari questionou se o sistema de atendimento
permitiria a edição dos dados oriundos das solicitações, em particular o conteúdo do
campo que descreve a natureza do problema, preocupado com a qualidade da
informação obtida. Sua pergunta foi prontamente respondida, de forma afirmativa, por
Jorge Nundes. Segundo este, o sistema contará com uma área administrativa que
permitirá a edição dos registros, garantindo a qualidade da informação.
A partir deste ponto a reunião foi aberta à participação dos presentes, começando por
uma rápida apresentação de cada um e prosseguindo com suas perguntas e sugestões. O
sr. Éder Freyre declarou que estava representando sra. Mônica Garcia, da Biblioteca de
Ciências Biomédicas, ausente por questão de saúde. Entre os temas debatidos convém
destacar a inviabilidade de adoção de software comercial nas bibliotecas, a necessidade
de adequação do profissional da biblioteca à sua função para reduzir a necessidade de
capacitações freqüentes e redundantes, os avanços obtidos por Segemar Oliveira na
divulgação do acervo da biblioteca na intranet do CPq René Rachou e sua necessidade
de mão-de-obra para o desenvolvimento de novos projetos, a experiência da Ana Maria
Fiscina com a migração entre bases em PHL e em Lildbi e por último, mas não menos
importante, os problemas decorrentes da inclusão de um grande número de usuários
Editores na ferramenta Lildbi. Motivada pela questão levantada por Segemar, com
relação à capacitação nas ferramentas adotadas nas BVS, Ilma declarou a intenção do
ICICT de aproveitar a realização da reunião da Rede de Bibliotecas, programada para
agosto, para promover um wokshop de dois dias sobre Lildbi, sendo o primeiro
dedicado ao treinamento básico da ferramenta e o segundo a atualização para a versão
1.6 da mesma, contando inclusive com especialista da BIREME. Afirmou ainda que o
objetivo do ICICT é otimizar o trabalho interno criando assim as bases para investir nas
parcerias externas citando como exemplo a iniciativa da BVS Integralidade. Citou ainda
a importância de se incluir na pauta da reunião de agosto a discussão sobre acesso livre.
A reunião foi encerrada com um café de confraternização, durante o qual cinco dos
participantes (Fátima dos Santos, Sandra Suzano, Segemar Oliveira, Diones da Silva e
Eliana do Espírito Santo) aproveitaram para devolver o Questionário devidamente
preenchido. A reunião foi encerrada as 16:30.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 2007.
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