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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo geral 

 

Aplicar nova arquitetura de informação no site da BVS História e Patrimônio 

Cultural da Saúde (BVS HPCS), revisar seu conteúdo informacional e definir escopo de 

alimentação de suas fontes de informação. 

1.2 Objetivos específicos 

 Realizar, no âmbito da parceria COC/ICICT, a atualização tecnológica através 

da migração da plataforma BVS Site para novo plugin utilizado pela Bireme: 

WordPress; 

 Como parte das atividades envolvidas na parceria COC/ICICT, aplicar nova 

arquitetura de informação na BVS HPCS, contemplando o componente Áreas 

Temáticas; 

 fazer revisão crítica da informação técnico-científica apresentada nas fontes de 

informação da BVS; 

 definir escopo de alimentação de cada fonte de informação; 

 certificar registros das fontes de informação; 

 criar lista de termos autorizados (descritores) das fontes de informação. 

 

 

 



 

2. METODOLOGIA E CRONOLOGIA 

Com base nas linhas de apoio apresentadas no edital, o presente projeto possui 

três frentes de ação relacionadas: uma relativa à (1) representação temática; à (2) 

inovação tecnológica e à (3) educação continuada. Partimos do entendimento de que 

todas as frentes poderão ser enfrentadas simultaneamente. 

A frente de ação relacionada à (1) representação temática, no escopo deste 

projeto, diz respeito à (a) revisão de registros inseridos por documentalistas nas Fontes 

de Informação (FI) da BVS-HPCS, que não foram certificados por especialistas da área 

de História e Patrimônio Cultural da Saúde, assim como, (b) a criação de documentos 

de referência que estabeleçam o escopo de cada fonte de informação. 

Como parte do processo de revisão das fontes de informação, o projeto 

empreenderá análise dos descritores utilizados nos registros das FIs, assim como 

proporá novos descritores e estabelecerá a lista de termos autorizados a serem utilizados 

nas fontes de informação da HPCS. 

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 e reformulação da arquitetura de informação do site da BVS 

HPCS. 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. A contar a 

aprovação e o início das atividades do projeto, trabalha-se com a perspectiva de sete 

meses para que se realize todo o processo de migração tecnológica (vide cronograma 

em anexo).  

Para o desenvolvimento desta ação, torna-se necessário a transferência da BVS 

HPCS para os servidores do ICICT, o que permitirá a realização da migração do 

software de gerenciamento de conteúdo BVS Site para o novo plugin utilizado nas BVS 

da Bireme, conhecido como WordPress. 

A partir desta migração, a parceria também contemplará a aplicação da nova 

arquitetura de informação do site (apresentada no Anexo 1), proposta pelo Serviço de 

Gestão da Informação da COC e aprovado pela Direção da Unidade. Tal arquitetura 



reformula a interface de relação da HPCS com os seus usuários e, ao mesmo tempo, tem 

em vista uma ampliação de seu escopo de interessados, ao se aproximar e melhor 

sistematizar informações relativas às temáticas de importância para gestores, estudantes 

e profissionais do campo da saúde pública/coletiva. 

Da parte do ICICT, serão necessários o desenvolvimento e aprimoramento de 

capacidades técnicas para que o processo de migração tecnológica se dê com êxito 

dentro dos prazos previstos.  Nesse caso, em consonância com a linha de apoio para 

educação continuada, (3) está previsto a realização de curso de formação em Wordpress 

(32h) para três analistas de sistemas da unidade. 

O projeto, em seu conjunto, preserva a definição de políticas e a gestão da rede 

HPCS como tarefa a ser realizada por profissionais da COC, ou por pessoas delegadas 

pela Direção da unidade. Nesse desenho, caberá à COC a proposta de um novo design 

de interface e programação visual, sob responsabilidade da área de Design que está 

alocada na Assessoria de Comunicação, assim como a sua aplicação, que ficará a cargo 

do Serviço de Tecnologias da Informação.  

Desta forma, a identidade visual do site estará sob a responsabilidade da COC, 

que é a instituição coordenadora da BVS HPCS, cobrindo as especificidades necessárias 

das Instituições que hoje compõe a Rede HPCS. Entendemos, ainda, que tal desenho é o 

que melhor possibilitará a realização deste trabalho no prazo estabelecido no edital. 

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. 



 

3. JUSTIFICATIVA 

A Biblioteca Virtual em Saúde História e Patrimônio Cultural da Saúde (BVS 

HPCS), é uma BVS temática regional, foi lançada em 2008, por conta do 8º Congresso 

Regional de Informação em Ciências da Saúde (CRICS 8). 

A HPCS possui hoje fontes de informação (FIs) que abarcam a literatura 

científica, como a Base Bibliográfica em História da Saúde Pública na América Latina e 

Caribe (Base HISA); as Coleções de Textos Completos, com as FIs Coletâneas 

Bibliográficas e Coleções Históricas; os Diretórios de Eventos e de Instituições; o Portal 

de Personagens (Adolpho Lutz e Carlos Chagas) e o Localizador de Informação em 

Saúde (LIS), assim como a fonte de informação Instituições e Patrimônio Arquitetônico 

da Saúde. 

Em um momento em que a BVS HPCS tem em vista a conformação de novas 

parcerias, principalmente no âmbito nacional, como também busca rever e ampliar seu 

Comitê Consultivo e definir a matriz de responsabilidade a fim de obter sua certificação 

junto à Bireme, faz-se necessário algumas mudanças no âmbito tecnológico e 

metodológico. 

Com relação à questão tecnológica, por exemplo, o Portal da BVS HPCS e suas 

fontes de informação não sofrem atualizações de novas versões de softwares desde seu 

lançamento, há seis anos. Esta situação se agrava diante do fato de que, desde 2012, o 

software de gerenciamento de conteúdo BVS Site ter sido descontinuado pela Bireme, 

passando a ser utilizado, desde então, um novo plugin (WordPress). Esta já é, 

exemplarmenente, uma demanda emergencial de mudança e atualização tecnológica da 

HPCS.  

É importante que se diga, ainda, que as mudanças de base tecnológica se fazem 

necessárias à luz de uma renovada perspectiva para a HPCS. É preciso que se renovem 

suas parcerias com pesquisadores de Universidades, Instituições Científicas, Centros de 

Pesquisa, entre outros espaços de um território em que não se pode perder de vista a 

interdisplinaridade do conhecimento produzido. Nesse contexto, é preciso investir em 

novos conteúdos, melhor contextualizar e disponibilizar informações de suas fontes, 

categorizar de forma mais eficiente o seu conteúdo, instituir uma política que estimule a 

produção descentralizada de informação por parte dos participantes da rede e facilitar a 



busca e recuperação da informação, tornando a pesquisa mais ágil e satisfatória para os 

nossos usuários. Em resumo, é urgente a reformulação da arquitetura de informação do 

site da BVS-HPCS.  

A reformulação da estrutura do site da BVS HPCS, assim contribuirá para o 

desenvolvimento de novas fontes de informação e inclusão de novos conteúdos, visto 

que, da forma como o site da HPCS hoje é apresentado, não comporta uma reordenação 

das fontes existentes e tampouco inserção de novas. As FIs a serem propostas, em 

resumo, contribuirão para a formação de novas parcerias e o crescimento sólido da rede. 

Um processo de ampliação da rede, com o ingresso de novos parceiros, não pode 

prescindir de documentos de referência que estabeleçam o escopo de cada fonte de 

informação, assim como de manuais que descrevam o escopo e a metodologia de 

alimentação de cada FI.  

Tal empreendimento fortalece a rede, na medida que se tem bem definido as 

metodologias propostas para cada fonte de informação, assim como legitima o conteúdo 

incluído nas fontes de informação que passa a estar certificado por especialista da área, 

contribuindo para a inclusão de novas instituições na Rede, assim como torna a BVS 

HPCS, cada vez mais, um canal de divulgação de informações científicas reconhecido e 

utilizado por usuários que buscam fontes de informação especializadas e confiáveis. 

Esse é o percurso que precisamos trilhar para a certificação da BVS HPCS junto à 

Bireme. 

Indo além, esse conjunto de ações visa também somar esforços ao projeto que 

vem sendo desenvolvido no âmbito da COC, relativo à criação de uma política de 

indexação e de vocabulário controlado dos acervos. A representação temática é vista 

dentro da COC como um dos elementos que tornarão possíveis a interoperabilidade dos 

sistemas através da recuperação integrada.  

Sendo assim, do ponto de vista institucional, este projeto se alinha às 

preocupações e iniciativas que organizam a gestão da informação no âmbito da Casa de 

Oswaldo Cruz e, portanto, contribuirá para um esperado processo de melhor 

organização do conhecimento produzido e disponibilizado para acesso público pelos 

seus pesquisadores, estudantes e demais colaboradores na unidade. 



4. RESULTADOS ESPERADOS 

Ao final do projeto, espera-se alcançar como resultados: 

 

 Atualização tecnológica do site da BVS HPCS; 

 Nova apresentação do site da BVS HPCS contemplando um espaço para as áreas 

temáticas; 

 Lista de termos autorizados (descritores) para indexação das fontes de 

informação; 

 Manuais de alimentação das fontes de informação; 

 Escopo definido de cada fonte de informação; 

 Registros certificados por especialista da área. 

 Desenvolvimento de capacidades técnicas no que tange ao manuseio do 

Wordpress 

 

 

 

 



 

5. INSTITUIÇÕES E PESQUISADORES ENVOLVIDOS  

 

 

5.1 - Casa de Oswaldo Cruz: 

Carlos Henrique Assunção Paiva - coordenação geral 

Responsável pelo gerenciamento do projeto; seleção e contratação do Historiador; 

acompanhamento do desenvolvimento das ações do projeto. 

Tempo de dedicação: realização de reuniões quinzenais com a equipe do projeto e 

disponibilidade para atender demandas da equipe. 

 

Ivone Pereira de Sá - coordenação executiva 

Responsável pela seleção e contratação do profissional do campo da Ciência da 

Informação; acompanhamento das ações relacionadas a este profissional.  

Tempo de dedicação: realização de reuniões semanais com o profissional especificado 

acima e disponibilidade para atender demandas da equipe. 

 

Marise Terra – Gestão de Fontes de Informação 

Responsável pelo saneamento dos descritores das fontes de informação, com base no 

que for estabelecido pelo Historiador a ser contratado e criação das listas de termos 

autorizados a serem utilizadas para indexação das fontes de informação. 

Tempo de dedicação: participação nas reuniões de equipe para apresentar o andamento 

das suas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 - Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde: 

 

Aline da Silva Alves – Secretaria Excutiva BVS FIOCRUZ 

Responsável pelo desenvolvimento tecnológico e metodológico das fontes de 

informação das biblitoecas 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 

adamento das atividades. 

 

Adilson de Almeida Júnior– Secretaria Excutiva BVS FIOCRUZ 

Responsável pelo desenvolvimento tecnológico e metodológico das fontes de 

informação das biblitoecas 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 

adamento das atividades. 

Augusto Vinhaes Barbosa – Secretaria Excutiva BVS FIOCRUZ 

Responsável pelo desenvolvimento tecnológico e metodológico das fontes de 

informação das biblitoecas 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 

adamento das atividades. 

Luciana Danielli de Araujo – Coordenação e Secretaria Excutiva BVS FIOCRUZ 

Responsável pelo desenvolvimento metodológico das fontes de informação das 

biblitoecas 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 adamento das 

atividades. 

 

 

 

 

 

 

 



6. ORÇAMENTO (detalhamento em planilha em anexo) 

 

6.1 Contratação de 2 (dois) profissionais segundo as seguintes especificações: 

a) Historiador com, pelo menos, mestrado concluído na área de história da 

medicina e saúde pública ou áreas afins. O profissional deverá conhecer a 

literatura especializada do campo, bem como ter domínio na análise de fontes 

históricas (fontes primárias). Espera-se que o profissional contratado tenha 

capacidade de avaliar a pertinência e validar os registros disponíveis nas fontes 

de informação da HPCS. 

b) Profissional com formação no campo das ciências da informação. Deverá ter 

conhecimentos sobre fontes de informação para Web e é desejável ter 

conhecimentos sobre as necessidades de informação dos usuários (estudo de 

usuários). Espera-se que o profissional contratado tenha capacidade de definir o 

escopo de cada fonte de informação da BVS HPCS com base na experiência de 

uso dos usuários web. 

 

A contratação se dará por intermédio de concessão de bolsa, ou outra forma que não 

configure vínculo empregatício, pelo período de 4 (quatro) meses, ao custo mensal de 

R$ 2.000,00 para cada  contratado. 

 

6.2 Contratação de pessoa Jurídica, curso iLearn, em atendimento ao desenvolvimento 

de capacidades com a ferramenta Wordpress, no valor de R$ 3.000,00.



 

7. ANEXO – NOVA ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO DA BVS HPCS 

 

Apresentação da proposta de arquitetura de informação da primeira tela (home) da BVS 

HPCS. Todas as áreas informacionais também preveem uma nova arquitetura que já foi 

desenvolvida, necessitando apenas aplicação na ferramenta. 

 

 



Cronograma do Projeto Um novo olhar, um novo fazer (COC/Icict):  

 

Atividades Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Reuniões de 

organização dos 

trabalhos interequipes 

COC/ICICT 

            

2. Cursos iLearn             

3. Revisão dos registros 

nas FIs e confecção dos 

documentos de 

referência das FIs 

            

4. Migração de 

tecnologia 

            

5. Reformulação da 

arquitetura de 

informação do site 

da BVS HPCS 

            

6. Elaboração de 

Relatórios e Prestação 

de Contas 

            

 



Unidade Proponente: COC/Fiocruz 
PROJETO:  Um novo olhar, um novo fazer 
 
PLANILHA DE CUSTOS - PLANO DE APLICAÇÃO 

ATIVIDADE RUBRICA 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 
TOTAL POR 
RUBRICAS 

TOTAL POR 
ATIVIDADES 

1.1 Revisão e 
certificação dos 
registros das fontes 
de informação 

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 

Diárias               

Material de consumo                

Total  Atividade 
                

1.2. Elaboração de 
documento de 
referência (escopo) 
das fontes de 
informação 

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 

Diárias               

Material de consumo                

Total  Atividade 
                

1.3.Curso para 
formação em 
Wordpress 

Pessoa Física               

  

Pessoa Jurídica   R$ 3.000,00         R$ 3.000,00 

Passagens               

Diárias               

Material de consumo                

Total  Atividade 
                

      Total do projeto R$ 19.000,00   

 


