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1 Apresentação 
Este plano de Ação está relacionado com a operação, administração e atualização do Portal 

da BVS SP e a manutenção de sua coleção de fontes de informação, assim como com a 

coordenação técnica e executiva do Projeto. Envolve também atividades de promoção da BVS 

e a realização de reuniões dos Comitês Consultivo e Executivo. É derivado do projeto 

resultante do 12º Termo de Cooperação e Assistência Técnica entre a União Federal, através 

do Ministério da Saúde do Brasil e OPAS/OMS - BVS Brasil 2008-2010.  

 

2 Objetivo Geral 
Buscar maior sustentabilidade para a atuação da Rede Brasileira da BVS por meio do 

fortalecimento da área temática Saúde Pública de forma compartilhada com as instituições 

nacionais. 

 

2.1 Objetivos Específicos 
� Atualizar e divulgar a BVS Saúde Pública Brasil; 

� Administrar e ampliar a BVS SP Brasil e suas fontes de informação, fomentando sua 

atualização periódica e assegurando infra-estrutura tecnológica para operação; 

� Administrar e publicar indicadores de acesso ao site da BVS SP Brasil; 

 

3 Resultados esperados 
� BVS SP Brasil atualizada e operando de forma regular pelo Comitê Consultivo e com a 

matriz de responsabilidade devidamente atualizada considerando as novas Fontes de 

Informação. 

� Disseminação da BVS Saúde Pública entre os profissionais de saúde e o público em 

geral como o espaço para acesso à informação de qualidade. 

 

4 Premissas 
� A coordenação e o acompanhamento das atividades do Projeto BVS Brasil 2008-2010 

ocorrerá de forma articulada entre a Bireme e o Ministério da Saúde. 

 

5 Macro-atividades 
 

� Elaboração de informes periódicos de atividades desenvolvidas no âmbito do projeto, 

destacando-se os Informes Anuais (2 informes). 
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� Realização de reuniões de acompanhamento de projetos e encaminhamento de 

atividades. 

� Atualização de gestão dos Portais e das Fontes de Informação 

� Portal da BVS SP: Atualização para nova versão do BVS Site e atualização regular de 

conteúdos. 

� Manutenção e atualização regular do Portal de Textos Completos, Bases 

Bibliográficas, e Portal de Teses e Dissertações. 

� Atualização regular das Fontes de informação: Notícias em Saúde Pública, Diretório de 

Eventos e Catálogo de sites (LIS). 

� Monitoramento das Estatísticas de acesso ao portal e suas fontes de informação. 

� Comitê Consultivo BVS SP Brasil 

� Realização de reuniões técnicas. 

� Organização e realização reuniões do CC da BVS SP (uma ao ano) com foco no 

acompanhamento da evolução das atividades. 

� Atividades referentes à infraestrutura de tecnologias de informação. 

� Atividades de suporte de tecnologias de informação. 

� Elaboração de releases para divulgação de iniciativas da BVS. 

� Divulgação de notícias na Newsletter BVS. 

� Realização de contatos para publicação de notícias e proposição de veiculação 

periódica: 

� Participação em eventos com stands e distribuições de materiais. 

� Elaboração de material promocional. 

 

 

 


