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Área de atuação da BVS‐Vet

• Promove o acesso ao conhecimento técnico‐científico
das áreas de medicina veterinária, zootecnia e
ciências afins.

• Atende às necessidades de informação de
autoridades, administradores, pesquisadores,
professores, estudantes, profissionais e, público em
geral.

• De acordo com as estatísticas do google analytics,
desde agosto de 2009, mais de 80.000 pessoas
visitaram a BVS‐Vet.



Capacitação técnica da BVS‐Vet

Capacitação em gestão da BVS pela BVS‐Psi;
Bibliotecários e analista capacitados pela Bireme na
metodologia LILACS, Direve, LIS e aplicativos BVS;
A BVS‐Vet ministrou para seus cooperantes o Curso
EAD de capacitação para a Metodologia LILACS, com a
finalidade de indexação na base VetIndex;
Participamos como tutores no Curso EAD de
Metodologia LILACS da Bireme.



Ações implementadas

Atendimento Online;
Mídias Sociais: Blog Espaço VetZoo, Facebook, 
LinkedIn, Twitter;
Widget com o metabuscador da BVS‐Vet;
Informativo BVS‐Vet;
Formulários eletrônicos para inscrições de 
cooperantes e editores;
Espaço ReBAV: manual do VetIndex e outras
informações para os nossos centros cooperantes;
Demais produtos BVS.



Progressos e fragilidades

Progressos: canal de comunicação e divulgação
eficiente e eficaz, equipe motivada e criativa,
apoio do CRMV/SP e da FMVZ/USP, formação do
Comitê Consultivo.

Fragilidades: apoio de informática e falta de
capacitação para atualização das ferramentas e
aplicativos da Bireme. Tecnologia do modelo BVS
desatualizada. Desmotivação dos centros
cooperantes devido ao não funcionamento das
ferramentas BVS (lildbi, direve).



Desafios e perspectivas para 2013

Atualizar todas as ferramentas e aplicativos da
BVS‐Vet.

Buscar o fortalecimento da Rede de cooperantes.

Aumentar o número de itens cadastrados nas
bases de dados.

Ampliar o acesso.



Sustentabilidade da BVS‐Vet

A BVS‐Vet renovou o convênio com o CRMV‐SP
para a gestão 2013.

A FMVZ/USP apoia a iniciativa e garante a
infraestrutura de trabalho.

Secretaria executiva comprometida e motivada.



Necessidades da BVS‐Vet

Apoio efetivo e seguro de informática para a
manutenção e atualização das ferramentas e
aplicativos da BVS‐Vet.

Divisão de responsabilidades com outras
instituições da Rede.

Capacitação em Wordpress e IAHx para agregar
valor na interface e recuperação do conteúdo
disponível.
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