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16 BVS

3 Biográficas

1 Institucional

12 Temáticas
2 em desenvolvimento
1 em espera
2 
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SUPORTE / ATENDIMENTO / TREINAMENTO – jan-out/2013

� 289 atendimentos registrados via sistema

� criação de 2 BVS novas

� emissão de relatórios

� treinamentos: BVS Integralidade (20 alunos); BVS Violência (15 alunos); BVS Saúde Pública (5 
alunos)

� criação de uma nova tipologia para BVS Carga de Doença – “diário de bordo”

� atualização de layout de 2 BVS

� criação de procedimento para exportação de registros do RI-ARCA para BVS Bioética e Diplomacia

� migração dos sites para novas VMs (máquinas virtuais)

� estabelecimento de novas rotinas pré e pós back-up nas novas VMs e no DSpace
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SUPORTE/ATENDIMENTO/TREINAMENTO – jan-out/2013                                                   (cont.)

� criação de rotina para verificação automática de links nas bases em LILDBI *

� instalação do ISIS-OAI-Provider nas BVS DIP e Integralidade *

� instalação do software pré-requisito para o iAHx *
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I FÓRUM BVS FIOCRUZ 
25 / setembro / 2012

Pontos estratégicos para agenda de desenvolvimento BVS Fiocruz:

� mecanismos de governança

� interoperabilidade entre as fontes de informação

� compartilhamento e desenvolvimento de metodologias

� avaliação, métricas e indicadores

� sustentabilidade
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PERSPECTIVAS BVS FIOCRUZ
dez/2013

● instalar o ISIS-OAI-Provider – facilidade para intercâmbio de dados; BIREME já fez o harvesting nas duas 
bases – DIP e Integralidade – mas faltam ajustes;

● iAHx – novo mecanismo de busca da BIREME, funciona de forma integrada, apresentando os resultados 
em uma tela única, com possibilidade de utilização de filtros/clusters, possui versão mobile – começamos a 
estudar; intenção da BIREME é criar um índice regional único;                          
http://bvsalud.org/
http://bvsfiocruz.fiocruz.br/

● WordPress – a BIREME não irá mais desenvolver o BVS-site – plataforma/página inicial das BVS, sendo 
substituído pelo WordPress, plataforma aberta de gerenciamento de conteúdo; começamos a estudar –
novas BVS já utilizarão essa plataforma e iremos na medida do possível e das necessidades substituindo 
os BVS sites;

● treinamentos / reuniões – plataforma EAD da BIREME para treinamento na metodologia LILACS; agenda 
unificada de reuniões para melhor organização nas participações;

● participação em eventos da área com o objetivo de divulgar as BVS – levantamento dos eventos por cada 
BVS, cobrindo sua área de interesse;
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PERSPECTIVAS BVS FIOCRUZ
dez/2013

● realizar reuniões virtuais, regulares, via Elluminate;

● acompanhar /apoiar o programa de fomento às BVS Fiocruz lançado pela Vice-Presidência de Ensino, 
Informação e Comunicação;

● ingestão de conteúdos em serviços de descoberta – Summon, Primo, etc.

● implantação de um serviço de descoberta para rede Fiocruz – reunindo bibliotecas físicas, virtuais, bases 
de dados comerciais (Portal CAPES) e de livre acesso na Internet em uma única plataforma de consulta.

www.icict.fiocruz.br

Obrigada !

ana.maranhao@icict.fiocruz.br
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