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Nossa apresentação destaca a importância da informação científica e
tecnológica em saúde demonstrada pela Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ, a partir de um contexto histórico no que concerne a
organização e estruturação institucional, visando fortalecer e
desenvolver a Rede de Bibliotecas da Fiocruz e o Instituto de
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde ICICT.

Esse modelo de política institucional se reflete na criação da
Coordenação de Bibliotecas Virtuais em Saúde, investindo no
projeto internacional de Bibliotecas Virtuais em Saúde como
parte da iniciativa de integrar todas as Bibliotecas Virtuais em
Saúde - BVS em uma rede colaborativa.
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Objetivos:
Criar instrumentos para o gerenciamento e desenvolvimento de
BVS, tais como: atividades de promoção e coordenação de
planejamento, execução, acompanhamento e avaliação técnicocientífica, no âmbito da Rede de Bibliotecas da Fiocruz.
Fortalecer a institucionalidade da Fiocruz como organização
líder em gestão de informação técnico- científica em saúde;
Promover
a
geração
de
conhecimentos
sobre
o
desenvolvimento da BVS por meio de pesquisas avaliativas e
construção de indicadores de acompanhamento;
Desenvolvimento:
Desenvolver a qualidade dos serviços e das interfaces das
fontes de informação da BVS considerando as demandas de
informação dos usuários
Promover
e
coordenar
a
operação
das
BVS
com
responsabilidades da Fiocruz;
Desenvolver interfaces "amigáveis", conciliando a identidade
visual da BVS com a do Portal Fiocruz.
Fortalecer a capacidade da Rede de Bibliotecas da Fiocruz na
adoção de programas que possibilitem
disponibilizar suas
coleções de forma integrada e cooperativa, considerando as
demandas de informação dos usuários.

Cooperação Técnica:
9 Fortalecer a capacidade da Rede de Bibliotecas da Fiocruz para
acesso, desenvolvimento e operação de serviços cooperativos de
informação;
9 Estabelecer e garantir a interlocução técnica com os parceiros
internos na Rede Fiocruz, gerências e coordenações das BVS , e
externos - Bireme, produtores, intermediários e usuários da BVS.
9 Colaborar com o Portal Fiocruz, através da implementação de
vocabulário controlado para recuperação da informação.
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Serviços de Atenção ao Usuário:
Promover e/ou executar atividades de capacitação de usuários,
otimizando o uso das fontes de informação da BVS, através de
cursos presenciais e/ou à distância e administração da base de
dados de usuários dos serviços.

BVS Fiocruz: Reunião das fontes de informação da Rede
de Bibliotecas Fiocruz, das BVS temáticas e biográficas.
Lançamento: outubro de 2007.
bvsfiocruz.fiocruz.br



