Relatoria – Encaminhamentos do I Fórum Rede BVS Brasil
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2013.

Governança da BVS Brasil:
•

Criação do Comitê Consultivo da rede BVS no Brasil para definir as linhas de ação e
diretrizes de desenvolvimento da BVS Brasil, mantendo o fórum e outros encontros
para discutir sobre a rede;
o

Uma das linhas de ação será a manutenção do fórum para deliberação das
ações.

•

BIREME apoiará articulação das alianças;

•

O comitê técnico existente em seu formato hoje poderia apoiar na execução das
demandas identificadas nos encontros;

•

CGDI com o apoio da FIOCRUZ irá convocar uma reunião do fórum com o tema da
conformação do Comitê Consultivo e nesta reunião deverá se definir:
o As funções do comitê Consultivo
o Revisar as funções do Comitê Executivo;
o Proposta do plano de trabalho, e
o A criação da matriz de responsabilidade;

•

Ampliação do comitê executivo (antigo comitê técnico) para incluir as BVS certificadas
Institucionais (aprovado no fórum por todos os presentes);

•

Alterar o nome do “Comitê Técnico” para “Comitê Executivo” para atender e executar
as demandas e estar de acordo com o modelo da BVS;

•

Fazer um mapeamento dos eventos em que há possibilidades de divulgação das BVS
para identificar quais os temas que tem característica de força para fortalecimento de
uma determinada BVS/área temática;

•

Incluir como ponto de pauta do comitê consultivo o apoio para o fortalecimento das
BVS em desenvolvimento, colocando o como elas serão apoiadas para alcançar a
certificação e como se dará a participação mais efetiva das BVS não certificadas;

•

Outro ponto a ser discutido pelo Comitê Consultivo é a rotatividade da Secretaria
Executiva da BVS Brasil, onde deverão ser definidos os critérios para uma instituição
poder se candidatar e o tempo que ela permanecerá como Secretaria.

