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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GERAL

Realizar revisão crítica da representação temática padronizando e relacionando
os descritores utilizados nas Bibliotecas Virtuais Biográficas coordenadas pela Casa de
Oswaldo Cruz, a fim de garantir uma recuperação mais precisa, contribuindo para a
busca integrada das fontes de informação que fazem parte do Portal de Personagens da
BVS História e Patrimônio Cultural da Saúde (BVS HPCS). Assim como, realizar
atualização da plataforma tecnológica de gerenciamento de conteúdo do site das BVS
Biográficas.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


realizar a atualização tecnológica através da migração da plataforma BVS Site
para novo plugin utilizado pela Bireme: WordPress, através da parceria entre as
unidades Fiocruz ICICT e COC;



realizar a revisão crítica dos descritores utilizados nas fontes de informação,
substituindo e/ou acrescentando novos termos;



identificar as interseções existentes entre os temas das BVS Biográficas através
dos descritores utilizados nas fontes de informação;



criar lista de termos (descritores) das fontes de informação de cada Biblioteca
Virtual em Saúde Biográfica;



criar lista de assuntos e respectivos descritores que virá a compor o Vocabulário
Controlado da COC.

2. METODOLOGIA E CRONOLOGIA
Com base nas linhas de apoio apresentadas no edital, o presente projeto possui
duas frentes de ação relacionadas: uma relativa à (1) representação temática; outra à (2)
inovação tecnológica. Partimos do entendimento de que ambas frentes poderão ser
enfrentadas simultaneamente.
A frente de ação relacionada à (1) representação temática, no escopo deste
projeto, diz respeito à revisão e análise crítica dos descritores inseridos nos registros das
fontes de informação das BVS Biográficas, assim como a proposição de novos
descritores e/ou substituição dos existentes e no estabelecimento dos assuntos e das
listas de termos das fontes de informação.
Abaixo, as tabelas indicam a quantidade de registros de cada fonte de
informação das Bibliotecas Virtuais em Saúde Adolpho Lutz e Carlos Chagas.

BVS Adolpho Lutz
Fonte de Informação

Número de Registros

Trajetória

101

Obra Científica

246

Correspondência

508

Sobre Lutz

32

Imagem e Som

199

Total

1086

BVS Carlos Chagas
Fonte de Informação

Número de Registros

Doença de Chagas

73

Produção Intelectual

123

Banco de Imagens

67

Sobre o Cientista

155

Total

418

Com relação à (2) inovação tecnológica, a proposta é firmar parceria com o
ICICT, com o seu Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação, para a
migração de tecnologia utilizada atualmente, software de gerenciamento de conteúdo
BVS Site para o novo plugin estabelecido pela Bireme para uso nas BVS que é o
WordPress. Essa ação não carece de recursos financeiros e fortalece a rede BVS
Fiocruz, na medida que descentraliza as ações relacionadas à tecnologia, que atualmente
é realizada pelo Serviço de Tecnologias da Informação da COC, e passa a estar no
âmbito da área responsável pela manutenção das BVS Fiocruz, coordenada pelo ICICT.
Para o desenvolvimento desta ação, torna-se necessário a transferência das BVS
Biográficas Adolpho Lutz e Carlos Chagas para os servidores do ICICT.
O projeto preserva a definição de políticas e a gestão das BVS Biográficas como
tarefa a ser realizada por seus coordenadores, por profissionais da COC, ou pela Direção
da unidade delegados.
Ainda relacionado à linha de inovação tecnológica, fica estabelecido entre as
duas Unidades, COC e ICICT, que as atualizações de softwares, criações de backups,
manutenção dos servidores, entre outros aspectos relacionados à tecnologia, ficam sob a
responsabilidade do ICICT, enquanto que o gerenciamento e atualização de conteúdos,
tanto do site, quanto das fontes de informação, mantêm-se sob a responsabilidade da
COC.

CRONOGRAMA:
Frentes de Ação

Período

Representação Temática

4 meses

Inovação Tecnológica

5 meses

3. JUSTIFICATIVA
A primeira Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Biográfica foi a Adolpho Lutz,
criada através da parceria estabelecida entre a COC e a Bireme. Seu lançamento ocorreu
em 2005 e, ainda neste ano a BVS recebeu o selo de certificação. Já a BVS Carlos
Chagas foi lançada em 2009, seguindo o mesmo modelo de BVS Biográficas da
Bireme, mas ainda está na categoria de BVS Em Desenvolvimento, devido alguns
ajustes que se fazem necessário, sendo um deles a revisão da indexação.
As BVS Biográficas da COC foram criadas em momentos distintos e para a
representação temática dos registros das fontes de informação foi utilizado o DeCS,
quando possível, e os descritores livres, indexados por diferentes documentalistas. Por
haver relação entre as temáticas de ambas as BVS e, por se tratarem de BVS de
Personagens da Saúde, torna-se relevante realizar uma revisão dos descritores utilizados
nos registros das fontes de informação, buscando alinhar a indexação, que virá a
contribuir para uma melhor recuperação de informação; também trará subsídios, através
da geração de listas de termos, para o desenvolvimento do projeto que vem sendo
realizado pela COC de criação do Vocabulário Controlado dos Acervos, assim como,
também contribuirá para a reformulação da fonte de informação Portal de Personagens
da Saúde da BVS História e Patrimônio Cultural da Saúde que está sendo desenvolvida
e passará a contar com ferramenta de busca integrada.
Tendo em vista a oportunidade apresentada pela VPEIC através do edital de
apoio às BVS, também incluímos a demanda de alimentação de novos registros na BVS
Adolpho Lutz. Trata-se de relatórios produzidos por Lutz que foram digitados após a
época de finalização e lançamento da BVS. Por se tratar de material inédito e de grande
relevância, inclui-se também como uma demanda a ser contemplada por este projeto.
Com relação à questão tecnológica, as BVS Adolpho Lutz e Carlos Chagas
assim como suas fontes de informação não sofrem atualizações de novas versões de
softwares desde seus lançamentos. Visto que, em 2012, o software de gerenciamento de
conteúdo BVS Site foi descontinuado pela Bireme, passando a ser utilizado um novo
plugin do WordPress, essa já é vista como uma demanda emergencial de mudança.

4. RESULTADOS ESPERADOS
Ao final do projeto, espera-se alcançar como resultados:






Atualização tecnológica dos sites das BVS Adolpho Lutz e Carlos Chagas;
Inclusão de novos registros nas fontes de informação da BVS Adolpho Lutz;
Lista de termos (descritores) das fontes de informação;
Recuperação integrada das BVS Biográficas da COC através da representação
temática.

5. INSTITUIÇÕES E PESQUISADORES ENVOLVIDOS

Casa de Oswaldo Cruz:
Ivone Pereira de Sá - coordenação executiva
Responsável pela seleção e contratação dos profissionais demandados; acompanhamento
das ações relacionadas a estes profissionais.
Tempo de dedicação: realização de reuniões semanais com os profissionais especificados
abaixo e disponibilidade para atender demandas da equipe.

Marise Terra – Gestão de Fontes de Informação
Responsável pelo acompanhamento do trabalho de saneamento dos descritores das fontes
de informação e participação na orientação da criação das listas de termos das fontes de
informação das BVS Biográficas
Tempo de dedicação: participação nas reuniões de equipe para acompanhar e orientar o
andamento das atividades relacionadas à representação temática.

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde
Aline da Silva Alves – Secretaria Executiva BVS FIOCRUZ
Responsável pelo desenvolvimento tecnológico e metodológico das fontes de
informação das bibliotecas virtuais temáticas que compõem a BVS FIOCRUZ.
Tempo de dedicação: realização de ações tecnológicas e metodológicas das BVS´s.
Participação de reuniões semanais nas decisões nas ações do projeto junto à equipe no
andamento das atividades.

Adilson de Almeida Júnior– Secretaria Executiva BVS FIOCRUZ
Responsável pelo desenvolvimento tecnológico e metodológico das fontes de
informação das bibliotecas virtuais temáticas que compõem a BVS FIOCRUZ.
Tempo de dedicação: realização de ações tecnológicas e metodológicas das BVS´s.
Participação de reuniões semanais nas decisões nas ações do projeto junto à equipe no
andamento das atividades.

Augusto Vinhaes Barbosa – Secretaria Executiva BVS FIOCRUZ
Responsável pelo desenvolvimento tecnológico e metodológico das fontes de
informação das bibliotecas virtuais temáticas que compõem a BVS FIOCRUZ.

Tempo de dedicação: realização de ações tecnológicas e metodológicas das BVS´s.
Participação de reuniões semanais nas decisões nas ações do projeto junto à equipe no
andamento das atividades.
Luciana Danielli de Araújo – Coordenação e Secretaria Executiva BVS FIOCRUZ
Responsável pelo desenvolvimento metodológico das fontes de informação das
bibliotecas virtuais temáticas que compõem a BVS FIOCRUZ.
Tempo de dedicação: realização de ações metodológicas das BVS´s. Participação de
reuniões semanais nas decisões nas ações do projeto junto à equipe no andamento das
atividades.

6. ORÇAMENTO DETALHADO

Contratação de 3 (três) profissionais segundo as seguintes especificações:
a) Historiador com, pelo menos, mestrado concluído na área de história das ciências
e da saúde. O profissional deverá conhecer a literatura especializada do campo,
bem como ter domínio na análise de fontes históricas (fontes primárias). Esperase que o profissional contratado tenha capacidade de avaliar a pertinência e validar
a descrição temática dos registros disponíveis nas fontes de informação da BVS
Carlos Chagas, assim como elaborar a lista de termos da BVS.
Vínculo de Bolsa, período de 4 (quatro) meses, ao custo mensal de R$ 2.000,00.
b) Historiador com, pelo menos, mestrado concluído na área de história das ciências
e da saúde. O profissional deverá conhecer a literatura especializada do campo,
bem como ter domínio na análise de fontes históricas (fontes primárias). Esperase que o profissional contratado tenha capacidade de avaliar a pertinência e validar
a descrição temática dos registros disponíveis nas fontes de informação da BVS
Adolpho Lutz, assim como elaborar a lista de termos da BVS.
Vínculo de Bolsa, período de 4 (quatro) meses, ao custo mensal de R$ 2.000,00.
c) Documentalista. Deverá ter conhecimentos sobre catalogação e indexação para
inserir novos registros na BVS Biográfica Adolpho Lutz.
Vínculo de Bolsa, período de 2 (dois) meses, ao custo mensal de R$ 2.000.

Total orçado para o projeto: R$ 20.000,00

ANEXO 1 – PLANILHA DE CUSTOS

PLANILHA DE CUSTOS - PLANO DE APLICAÇÃO
ATIVIDADE

1.1 Revisão e
avaliação da
representação
temática das fontes
de informação da
BVS Adolpho Lutz
1.2. Revisão e
avaliação da
representação
temática das fontes
de informação da
BVS Carlos Chagas

RUBRICA
Pessoa Física

1º MÊS

2º MÊS

3º MÊS

4º MÊS

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

5º MÊS

6º MÊS

TOTAL
TOTAL POR
POR
RUBRICAS ATIVIDADE
S
R$ 8.000,00

Pessoa Jurídica

R$ 0,00

Passagens

R$ 0,00

R$ 8.000,00

Diárias
Material de consumo
Total Atividade
Pessoa Física

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

R$ 8.000,00

Pessoa Jurídica

R$ 0,00

Passagens

R$ 0,00

R$ 8.000,00

Diárias
Material de consumo
Total Atividade
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

1.3.Inclusão de novos
Passagens
registros na BVS
Diárias
Adolpho Lutz
Material de consumo
Total Atividade

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

R$ 4.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 4.000,00

