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EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO 

Coordenador: 

José Paranaguá de Santana 

Médico (1974), especialista em Saúde Comunitária (1975), mestre em Medicina 

Tropical (1980) e doutor em Ciências da Saúde (2012) pela Universidade de Brasília. 

Bibliotecária: 

Neilia Barros Ferreira de Almeida 

Bacharel em Biblioteconomia (2008) e mestre em Ciência da Informação (2012) pela 

Universidade de Brasília. 

Divulgação: 

Cecília Lopes  

Graduada em Jornalismo pelo Centro Universitário – Instituto de Educação Superior de 

Brasília (Iesb) e especialista em Bioética pela Universidade de Brasília. 

Pesquisadores: 

Felipe Baptista 

Graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. 

Maíra Fedatto 

Graduada pela PUCRS em Jornalismo e Mestre em Relações Internacionais pela 

Universidade de Brasília (UnB). 

Manoel de Araújo Amorim 

Graduado em Relações Internacionais pela UnB 

Alejandra Carrillo Roa 

Economista Magna Cum Laude (2003) e Mestre em Seguridade Social (2009) pela 

Universidade Central da Venezuela. 

Roberta de Freitas Santos 

Graduada em Direito (2003), Mestre e doutoranda em Relações Internacionais e Direito 

Internacional Público pela Universidade de Sevilla (2006). 

Thiago Rocha da Cunha 

Bacharel em Biomedicina pelo Centro Universitário de Votuporanga (Unifev); 

Especialista Mestre e Doutorando em Bioética pela Universidade de Brasília (UnB). 

Estagiário: 

 Agostinha Maria Rodrigues - Graduanda em Biblioteconomia pela Universidade de 

Brasília. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Biblioteca Virtual em Saúde Bioética e Diplomacia em Saúde foi inaugurada 

em julho de 2011 pelo Núcleo de Estudos Sobre Bioética e Diplomacia em Saúde 

(Nethis). Com a finalidade de se tornar um espaço virtual que reúne fontes de 

informações especializadas em Bioética, Relações Internacionais e Saúde Pública, a 

BVS tem como objetivos: 

 Disponibilizar informação que atende aos requisitos de qualidade e de 

confiabilidade; 

 Melhorar a disponibilidade de informação; 

 Personalizar o fornecimento de informação; 

 Compartilhar o conhecimento científico; 

 Ampliar o debate sobre os temas relacionados à Bioética, Relações 

Internacionais e Saúde Pública. 

A BVS BDS apresenta-se como um importante instrumento para o campo 

interdisciplinar da intersecção temática da Bioética, Relações Internacionais e Saúde 

Pública, contribuindo para o desenvolvimento de pesquisas, tomada de decisão, 

elaboração de projetos e estabelecimento de programas nesta temática.  

Os documentos disponíveis em sua base de dados (acervo) passam por um 

rigoroso processo de seleção, realizado por uma comissão de seleção científica formada 

por pesquisadores, cientistas e profissionais da informação do Nethis e de instituições 

de referência. Tem por objetivo de oferecer aos usuários, por meio do acesso aberto à 

informação e da cooperação técnica em informação científica, documentos confiáveis e 

de qualidade. 

Segundo Almeida, Carrillo Roa e Santana (2014), esta BVS se destaca por sua 

temática e pelo desenvolvimento de uma metodologia própria para o processo de 

seleção bibliográfica do acervo, bem como, pela iniciativa pioneira do uso da 

plataforma DSpace para desenvolver seu repositório institucional como para registro de 

documentos científicos.  

Segundo Raganathan (2009) a biblioteca é um organismo em crescimento; no 

entanto, para que isso ocorra, é fundamental o trabalho colaborativo, bem como apoio as 

atividades de manutenção do acervo bibliográfico, estudos sobre a representação 

temática da biblioteca e a divulgação dos serviços e produtos oferecidos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento
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Este projeto visa apresentar uma proposta de apoio ao desenvolvimento da BVS 

Bioética e Diplomacia em Saúde destacando a importância da realização de Oficina de 

trabalho da Comissão de Seleção; Reunião do Comitê Consultivo; Divulgação da BVS e 

a participação de eventos científicos de ciência da informação bem como das áreas 

correlatas a temática da BVS. 

 

2. OBJETIVO  

2.1 Objetivo geral 

Apoiar o desenvolvimento da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde . 

 

2.3 Objetivos específicos 

 Divulgar a BVS Bioética e Diplomacia em Saúde em eventos de áreas 

correlatas; 

 Realizar a oficina de trabalho da BVS; 

 Realizar a reunião do comitê consultivo; 

 Manter o acervo atualizado; 

 Promover a ampliação da participação interinstitucional no processo de seleção 

bibliográfica; 

 

3. METODOLOGIA  

Este projeto visa receber apoio para atuar nas linhas de ação de Estudo de usuários, 

Representação temática, Inovação tecnológica e Ações para divulgação da BVS. Neste 

sentido, segue relação das atividades que se pretende realizar em cada linha de ação, 

bem como uma sucinta explicação e os recursos necessários para a sua realização. 

 

Linhas de ação: 

3.1 Estudo de usuários 

Oficina de trabalho da Comissão de Seleção da BVS Bioética e Diplomacia 

em Saúde 

Pretende-se identificar usuários potenciais da BVS Bioética e Diplomacia em 

Saúde em programas de pós-graduação das áreas correlatas orientá-los a 
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realizarem pesquisas na BVS bem como incentivá-los a sugerirem bibliográficas 

para a seleção de documentos da biblioteca. 

Recursos necessários: Como a oficina é de 12 horas será necessário um Coffee 

Break para cada turno. Totalizando três Coffee Break para 20 pessoas. 

 

3.2 Representação temática 

Oficina de trabalho da Comissão de Seleção da BVS Bioética e Diplomacia 

em Saúde 

A seleção do acervo bibliográfico desta BVS ao longo de sua história vem 

tornando-se um diferencial que contribui para a qualidade do acervo.  

Considerando a importância da institucionalidade da comissão de seleção, 

propõem-se a realização de uma oficina de trabalho da comissão de seleção com 

o intuito de familiarizar novas pessoas e instituições da temática da BVS e 

inseri-los no processo de seleção dos itens da BVS.  

Recursos necessários: ver item acima. 

 

Manutenção do acervo 

Atualmente no acervo da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde consta 530 

documentos, com 150 itens já selecionados e categorizados pela comissão de 

seleção que estão em processamento técnico. Com a ampliação da comissão de 

seleção, automaticamente ampliará a demanda de itens a serem inseridos na 

BVS, necessitando ampliar a equipe técnica mesmo que de forma temporária. 

Recursos necessários: contratação de profissional para auxiliar no processo de 

descrição e indexação dos itens bibliográficos.  

 

 

3.4 Inovação tecnológica 

Oficina de trabalho da Comissão de Seleção da BVS Bioética e Diplomacia 

em Saúde 

Atualmente a BVS adota em seu processo de seleção bibliográfica uma planilha 

em excel na qual o bibliotecário  compila manualmente a categorização dos 

diferentes pesquisadores. No entanto, considerando a ampliação desta comissão, 
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torna-se inviável que esta atividade de compilação de categorizações seja feita 

de modo manual, por isso é necessário desenvolver um formulário online para 

sugestões e categorização de bibliográficas disponível no site do Nethis. 

Recursos necessários: contratação de profissional para desenvolver o 

formulário. 

 

3.5 Ações para divulgação da BVS 

Participação em eventos 

Eventos científicos são locais nos quais é possível conhecer as pesquisas e os 

trabalhos desenvolvidos em determinada área do conhecimento, bem como uma 

oportunidade para ampliar a rede de contatos e estabelecer/ fortalecer parcerias, 

por isso é importante que pelo menos um membro da equipe participe dos 

seguintes eventos: 

a) XVIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU). Tema: 

Bibliotecas Universitárias e o Acesso Público à Informação: Articulando 

Leis, Tecnologias, Práticas e Gestão. Local: Belo Horizonte, MG. Data: 16 a 

21 de novembro, 2014. 

b) Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação e ciência da 

Informação (CBBD). 

c) Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde (CRICS). 

Recursos necessários: pagamento de inscrição, passagens e diárias. 

 

Reunião do Comitê Consultivo 

A reunião do Comitê Consultivo é um importante instrumento de divulgação e 

promoção da BVS junto às instituições parceiras que atuam nível de decisões 

estratégicas para o desenvolvimento e a avaliação contínua da biblioteca. 

 

Recursos necessários: Coffee Break. 

 

Elaboração de material para divulgação 

É importante que a biblioteca tenha material gráfico para divulgar em eventos 

científicos e reuniões.  
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Recursos necessários: contratação de serviços de gráfica para reprodução.  

 

3.6  Educação continuada 

Minicursos 

d) Participação em minicursos ofertados no XVII  Seminário Nacional de 

Bibliotecas Universitárias (SNBU), bem como no Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia e Documentação e ciência da Informação (CBBD). 

Recursos necessários: pagamento de inscrição. 

 

4. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

Segue as principais atividades proposta neste projeto descrita em detalhes. 

 

4.1 Oficina de trabalho 

Com o intuito de consolidar a importância dessa biblioteca para o campo 

técnico-científico, com ênfase na seleção e manutenção de seu acervo bibliográfico a 

Secretaria Executiva da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde realizará a I Oficina de 

trabalho da Comissão de Seleção. 

Esta oficina consolidará a institucionalização da Comissão de Seleção 

Bibliográfica da BVS, bem como implantará a nova conformação da Comissão de 

Seleção Bibliográfica da BVS; ampliará a participação institucional e o caráter 

interdisciplinar no processo de seleção e proverá aos novos membros competência para 

atuar no processo de seleção bibliográfico. 

A oficina de trabalho consistirá na apresentação sobre a BVS Bioética e Diplomacia 

em Saúde, sua temática e da política de seleção, incluindo depoimentos sobre o 

processo de seleção bibliográfico já realizado. E, posteriormente, haverá uma dinâmica 

em grupo que com a simulação de seleção bibliográfica e capacitação na categorização 

e na realização de categorização de artigos.  

Participará desta oficina de trabalho representantes das seguintes instituições: 

 Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz 

 Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde 

 Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

 Cátedra Unesco de Bioética da UnB/Programa de Pós-Graduação em Bioética da 

UnB 
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 Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais da UnB 

 Faculdade de Saúde Pública da USP 

 Instituto de Relações Internacionais da USP 

 Programa de Bioética do Centro Universitário São Camilo 

 Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unisinos 

A realização deste evento contempla quatro das linhas de ação que podem 

receber apoio do Programa de Apoio às BVS Fiocruz – 2014, a saber: as linhas de aço 

de Estudo de usuários, Representação temática, Inovação tecnológica e Ações para 

divulgação da BVS. 

  Uma vez que a realização desta oficina de trabalho identificará usuários 

potenciais da BVS para atuarem na seleção de documentos utilizando-se de recursos 

tecnológicos para fazerem suas sugestões, pretende-se que esta oficina dê visibilidade 

aos serviços e produtos da BVS entre os cursos de pós-graduação dos novos membros 

da comissão de seleção. 

 

4.2 Reunião do Comitê Consultivo 

Considerando a importância do Comitê Consultivo na atuação das decisões estratégicas 

para o desenvolvimento e a avaliação contínua da BVS pretende-se realizar a II Reunião 

do Comitê Consultivo da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde.  

A última reunião foi realizada em dezembro de 2012 e desde então ocorreram várias 

mudanças na BVS. A intenção desta reunião é oferecer aos membros do comitê um 

retorno sobre as principais atividades desenvolvidas bem como consolidar a 

participação e a atuação colaborativa promovendo a BVS como espaço de informação 

científica e técnica, além de definir prioridades, promover a divisão de 

responsabilidades na operação cooperativa das fontes de informação, controlar e avaliar 

o desempenho de cada uma das fontes de informação e da BVS como um todo. 

(BARROS, 2006) 

 

4.3 Divulgação da BVS 

Pretende-se que estas participações sejam acompanhadas, sempre que possível e que 

aceitas pela comissão avaliadora do evento, de apresentação oral ou de pôster sobre 

temas relacionados às atividades desenvolvidas na BVS Bioética e Diplomacia em 

Saúde. 
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Em eventos em que o Nethis ou nossos colaboradores tiverem Stand, buscar-se-á 

ministrar mini cursos sobre a BVS Bioética e Diplomacia em Saúde bem como a 

divulgação de material da Rede BVS Fiocruz.  

 

4.4 Material de divulgação 

 

Materiais de divulgação são importantes instrumentos de visibilidade para os serviços e 

produtos oferecidos pela biblioteca, desta forma espera-se elaborar para esta biblioteca 

marca páginas e folders. 

Segue modelo destes materiais e suas principais características. 

Marca Página 

5x22cm, 4x4 cores, Tinta Escala CMYK em Couchê Fosco 300g.  

com laminação BOPP Fosco, Verniz UV Brilho Localizado=1 lado(s). 

 

 

Figura 1- Marca página verso 
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Figura 2 - marca página anverso 

 

 

FOLDER - Giratório 

15x30cm, 4x4 cores, Tinta Escala CMYK em Couchê Fosco 230g.  

com faca especial, Corte/vinco, com laminação BOPP Fosco, 

Verniz UV Brilho Localizado=1 lado(s) , com ilhóes. 

 

Figura 3 - Folder giratório anverso 
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Figura 4 - Folder giratório verso 

 

 

CRONOLOGIA 

Atividade Data 

Elaboração de formulário Online para a comissão de seleção Outubro de 2014 

Oficina de trabalho da Comissão de Seleção da BVS Bioética e 

Diplomacia em Saúde 

3 e 4 de 

Novembro de 

2014 

Reunião do Comitê Consultivo 

 

5 de Novembro 

de 2014 

Participação no XVIII Seminário Nacional de Bibliotecas 

Universitárias (SNBU).  

16 a 21 de 

novembro, 2014 

Participação em Mini cursos do o XVIII Seminário Nacional de 

Bibliotecas Universitárias (SNBU). 

15 de novembro  

Elaboração de material para divulgação Janeiro de 2015 

Manutenção do acervo – contratação de profissional para inserir 

documento na base de dados. 

Dezembro de 

2014 a maio de 
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2015 

Participação no Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 

Documentação (CBBD) 

A definir 

Participação em Mini cursos do Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia e Documentação (CBBD) 

A definir 

Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde (CRICS) 

 

A definir 

 

 

4 JUSTIFICATIVA(S) PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO;  

 

Este projeto justifica-se por ser um instrumento que busca receber apoio fundamental na 

realização de atividades que proporcionarão visibilidade ao campo temática da Bioética 

e Diplomacia em Saúde, bem como a promoção desta BVS Temática. 

Por meio do Programa de Apoio às BVS Fiocruz será possível ampliar e 

institucionalizar o comitê de seleção bem como manter a sustentabilidade da BVS. 

 

5 RESULTADOS ESPERADOS 

Com este projeto pretende-se: 

 Elaborar folders e marca página para divulgar a BVS em eventos científicos 

 Manter o acervo da BVS atualizado 

 Realizar a Oficina de trabalho da Comissão de Seleção da BVS Bioética e 

Diplomacia em Saúde 

 Realizar a Reunião do Comitê Consultivo 

 Divulgar a BVS entre os programas de pós-graduação 

 Participar de eventos científicos  

 Ampliar o número de usuários a partir da divulgação 

 Apoiar o desenvolvimento da BVS contribuindo para sua futura certificação 

junto a Bireme. 

 

6 INSTITUIÇÕES E PESQUISADORES ENVOLVIDOS, E AS RESPECTIVAS 

ATIVIDADES E TEMPO DE DEDICAÇÃO AO PROJETO;  
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São parceiros da BVS Bioética e Diplomacia em Saúde, as seguintes instituições: 

 Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(Bireme) 

  Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 

(Icict/Fiocruz) 

 Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz (Criz/Fiocruz) 

 Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde (Isags) 

 Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp) 

 Cátedra Unesco de Bioética da UnB/Programa de Pós-Graduação em Bioética da 

UnB 

 Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais da UnB 

 Faculdade de Saúde Pública da USP 

 Instituto de Relações Internacionais da USP 

 Programa de Bioética do Centro Universitário São Camilo 

 Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unisinos 

 

Entre os pesquisadores que atuam neste projeto destacam-se: 

 

Tempo integral: 

José Paranaguá de Santana (coordenador da BVS) 

Neilia Barros Ferreira de Almeida (Bibliotecária) 

Agostinha Maria Rodrigues (estagiária em Biblioteconomia) 

 

Tempo parcial: 

Cecília Lopes (Divulgação) 

Felipe Baptista (pesquisador) 

Maíra Fedatto (pesquisador) 

Manoel de Araújo Amorim (pesquisador) 

Alejandra Carrillo Roa (pesquisadora associada) 

Roberta de Freitas Santos (pesquisadora) 

Thiago Rocha da Cunha (pesquisador associado) 

E representantes das instituições citadas a cima. 
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Número do Processo

PROJETO:  

ATIVIDADE RUBRICA set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15
TOTAL POR 

RUBRICAS

TOTAL POR 

ATIVIDADES

Oficina de trabalho

Material de consumo: 3 

Coffee Break  ( R$ 260 p/ 

20 pessoas) R$ 780,00 R$ 780,00

R$ 780,00

Reunião do comitê 

consultivo

Material de consumo: 1 

Coffee Break (R$260 p/ 

20 pessoas) R$ 260,00

R$ 260,00 R$ 260,00

Materia para Divulgação Pessoa Jurídica
R$ 2.160,00

R$ 2.160,00 R$ 2.160,00

Passagens R$ 800,00 R$ 800,00

Diárias - 5 X R$269 R$ 1.345,00 R$ 1.345,00

Inscrição R$ 760,00 R$ 760,00

Passagens R$ 800,00 R$ 800,00

Diárias - 5 X R$269 R$ 1.345,00 R$ 1.345,00

inscrição R$ 510,00 R$ 510,00

Passagens R$ 1.990,00 R$ 1.990,00

Diárias - 4 X 500 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

inscrição R$ 450,00 R$ 450,00

Educação continuada -  

Mini Cursos  SNBU 
Insrição

R$ 150,00

R$ 150,00 R$ 150,00

Educação continuada -  

Mini Cursos  CBBD 
Insrição

R$ 150,00

R$ 150,00 R$ 150,00

Inovação tecnológica - 

criação de formulário
Pessoa Física

R$ 500,00
R$ 500,00 R$ 500,00

Pessoa Física R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

Total  Atividade
R$ 500,00 R$ 4.095,00 R$ 1.000,00 R$ 3.160,00 R$ 5.440,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 2.805,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00

R$ 1.345,00 R$ 2.000,00 R$ 1.345,00 4.690,00R$    

R$ 1.040,00 1.040,00R$    

R$ 800,00 R$ 1.990,00 R$ 800,00 3.590,00R$    

500,00R$         R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 6.500,00R$    

2.160,00R$    2.160,00R$    

910,00R$        450,00R$       660,00R$      2.020,00R$    

20.000,00R$  

 Pessoa Jurídica

TOTAL 

Manutenção do acervo - 

contratação de 

profissional

Inscrição

Pessoa Física

Participação em evento: 

SNBU

Participação em evento: 

CRICS

Participação em evento: 

CBBD
R$ 2.655,00

R$ 4.440,00

R$ 2.905,00

7 ORÇAMENTO DETALHADO 

PLANILHA DE CUSTOS - PLANO DE APLICAÇÃO

Diárias

Material de Consumo

Passagens


