1º Fórum da Rede BVS Brasil
Data: 25 e 26 de abril de 2013
Local: Museu da Vida – FIOCRUZ

GT1 – Governança da BVS Brasil

Termos de referência

•
•
•
•
•

O Grupo de Trabalho Governança da BVS Brasil (GT1) tem por objetivo
rever e sugerir a estrutura de governança para a gestão técnica e
administrativa da BVS Brasil e propor um plano de trabalho com base em
ações compartilhadas entre as instâncias BVS. A construção de um plano de
trabalho contempla ações que possam ser desenvolvidas de forma
cooperativa visando o avanço das BVSs de maneira mais igualitária e com o
compartilhamento de recursos e competências das equipes.
Objetivos específicos
Analisar a estrutura da governança atual
Propor uma estrutura experimental de governança que contemple
todas as BVSs, tanto as certificadas, quanto em desenvolvimento
Identificar possíveis gestores e equipes gerenciais e administrativas
para implementar a proposta experimental de governança
Analisar as possibilidades de ações que possam ser compartilhadas
entre as instâncias
Propor um plano de trabalho com base nas atividades cooperativas
Resultados Esperados
Proposta de uma estrutura gerencial de governança da BVS Brasil e de um
Plano de Trabalho de Atividades Cooperativas a ser cumprido até o II
Fórum da Rede BVS no Brasil
Público-alvo
O público-alvo deste GT são coordenadores e membros de instâncias das
BVSs responsáveis pela gestão técnica e administrativa das BVSs
participantes no 1º Fórum da Rede BVS no Brasil.
Mediação
Maria Imaculada Cardoso Sampaio – Chefe Técnica da Biblioteca “Dante
Moreira Leite” – Instituto de Psicologia da USP e Coordenadora Técnica da
BVS-Psi Brasil e BVS-Psi ULAPSI

GT 2 - Fomento da Rede BVS Brasil

O grupo de trabalho Fomento da Rede BVS Brasil (GT2) tem como tema
central os mecanismos de sustentabilidade financeira da Rede BVS no
Brasil, com o objetivo de identificar experiências exitosas e propor a
consolidação de estratégias de fortalecimento da rede. Este debate
contempla a identificação das diferentes soluções viabilizadas pelas
instâncias da Rede no Brasil, com vistas a elaborar um conjunto de diretrizes
que possam orientar a formulação de um edital de fomento para rede e
servir de instrumento de negociação com as diferentes instâncias
promotoras e gestoras da BVS.
Temas de Discussão
•
•
•
•

Panorama geral das condições de sustentabilidade financeira da
Rede BVS no Brasil;
Identificação de experiências e soluções das instâncias brasileiras,
sob aspecto da sustentabilidade financeira;
Oportunidades de captação de recursos existentes;
Instâncias de negociação para a formulação de Edital de Fomento à
BVS no Brasil;
Público-alvo
O público-alvo deste grupo de trabalho são coordenadores e membros de
instâncias da BVS, responsáveis por mecanismos de fomento de informação
e saúde no Brasil, e demais profissionais que se identifiquem com os temas
de discussão.
Mediação
Paula Xavier dos Santos. Coordenadora de Informação e Comunicação.
Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação/Fiocruz.

Resultados Esperados
Definição de critérios a serem contemplados na formulação de um Edital
voltado especificamente para a sustentabilidade financeira da rede no Brasil.

GT 3 - Publicações sobre a BVS Brasil

O grupo de trabalho Publicações sobre a BVS Brasil (GT3) tem por objetivo
compartilhar e amadurecer o debate em torno da organização dos projetos
editoriais sobre a experiência da Rede BVS no Brasil. Estão previstos a
publicação de um livro e de uma revista temática. O livro será resultado de
um projeto de pesquisa com perspectiva histórica, que buscará recompor a
trajetória da Rede BVS no Brasil, seus atores, principais questões, avanços,
tensões e êxitos. A Revista será a edição de um número temático da Revista
Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde, publicação
do Instituto de Comunicação e Informação e Comunicação em Ciência e
Tecnologia em Saúde (Icict/Fiocruz), dedicado exclusivamente ao tema da
Rede BVS no Brasil. Este debate contempla a definição dos aspectos
relevantes para a execução dos projetos, como a linha editorial, instituições
coordenadoras, interfaces entre as publicações, eixos organizadores, forma
de captação de artigos, entre outros.
Temas de Discussão
•
•
•
•
•

Questões que norteiam a perspectiva histórica sobre a BVS no
Brasil;
Orientações sobre a linha editorial da RECIIS para formulação do
número temático;
Identificação de publicações e estudos sobre o tema em questão;
Cooperação e integração entre os projeto editoriais do livro e da
revista;
Coordenação dos projetos;
Público-alvo
O público-alvo deste grupo de trabalho são coordenadores e membros de
instâncias da BVS, pesquisadores dedicados ao tema e demais profissionais
que se identifiquem com o debate proposto.
Mediação
Fernando Antônio Pires Alves (Pesquisador da Casa de Oswaldo
Cruz/Fiocruz) e Maria Cristina Guimarães (Vice-Diretora de Informação e
Comunicação/ICICT/Fiocruz).

Resultados Esperados
Elaborar do conjunto de diretrizes orientadoras do desenvolvimento dos
projetos editorias do livro e da revista temática sobre a Rede BVS no Brasil.

