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Introdução
Este documento descreve o projeto para a disponibilização de dados curriculares de
pesquisadores e descrição de grupos de pesquisa atuantes nas áreas temáticas da Biblioteca
Virtual em Saude Pública (BVS SP Brasil) e cadastrados na plataforma Lattes do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Este projeto é parte integrante do programa para o fortalecimento da BVS Saúde Pública
Brasil, aprovados pelo Comitê Consultivo Nacional da BVS Saúde Pública em reunião
realizada na BIREME, em 2 de agosto de 2004.

Justificativa
A proposta de desenvolvimento e operação da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) significa
uma mudança de paradigma na cooperação técnica em informação científico-técnica em saúde
no Brasil e demais países da América Latina e Caribe.
O novo paradigma determinado pela Internet afeta sensivelmente o modo como produtores,
intermediários e usuários tratam ou se relacionam com as fontes de informação. A
característica principal do novo paradigma é a interação direta dos usuários com redes de
fontes de informação e/ou com outros usuários, independentemente de restrições de espaço e
tempo. Essa característica abre possibilidades para responder às demandas de informação
científico-técnica em saúde por parte da comunidade de profissionais da saúde e do público em
geral.
O acesso à informação científico-técnica e de serviços é essencial para o eficiente desempenho
das atividades de planejamento, gestão, promoção, investigação, educação e atenção
relacionadas com a saúde. Nesse sentido, a Organização Pan-Americana da Saúde, por meio da
BIREME, promove atividades de cooperação técnica para a construção da BVS como
estratégia para mobilizar e articular os principais produtores e usuários de informação
científico-técnica e de serviços, com o objetivo de desenvolver cooperativamente uma rede de
fontes de informação eletrônica na Internet com acesso universal.

Objetivos
Geral
•
•

Proporcionar a manutenção do diretórios de pesquisadores e grupos de pesquisa com
dados atualizados e relevantes para a temática de saúde pública
Contribuir para a efetivação da Política Nacional de Informação e Informática do SUS
que estabelece a BVS como espaço de acesso eqüitativo ao conhecimento em saúde e
propõe a universalização do uso de bibliotecas virtuais em saúde para a disseminação
de informações técnico-científicas, promovendo a ampliação do acervo e facilitando o
acesso dos usuários.
(http://politica.datasus.gov.br/PoliticaInformacaoSaude29_03_2004.pdf)
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Específicos
•
•
•

Garantir mecanismos de atualização constante dos diretórios de pesquisadores e grupos
de pesquisa a partir da plataforma Lattes do CNPq
Fomentar a participação de especialistas da área acadêmica e governamental,
aumentando o nível de representatividade e visibilidade da área
Integrar as fontes de informação da BVS-SP com os serviços web disponíveis no Portal
ScienTI, permitindo busca por currículo de pesquisadores, grupos de pesquisa e
indicadores de produção científica, além de links entre os registros das bases de dados
bibliográficas, textos completos e os currículos de seus respectivos autores.

Premissas
•
•

Adoção da plataforma Lattes como fonte de informação de pesquisadores e grupos de
pesquisa na BVS-SP.
Funcionamento do Portal ScienTI no que tange acesso às fontes de informação de
pesquisadores, grupos de pesquisa e indicadores de produção científica.

Resultados esperados
•
•

Disponibilização e atualização automática das informações referentes a dados
curriculares de pesquisadores e grupos de pesquisa;
Disponibilização de links automáticos a partir das bases de dados LILACS etc., para os
currículos de pesquisadores, grupos de pesquisa etc., cadastrados na plataforma Lattes e
disponíveis no Portal ScienTI.

Principais marcos de controle
a. Formação da equipe de trabalho
b. Adoção da plataforma Lattes para as fontes de informação em currículo de pesquisadores,
grupos de pesquisa e indicadores de produção científica.
c. Estabelecimento de contatos junto ao CNPq para acordar a atualização dos diretórios de
pesquisadores e grupos de pesquisas na BVS;
d. Desenvolvimento de mecanismos e ajustes necessários para proceder com a atualização dos
diretórios.
e. Integração entre as fontes de informação da BVS-SP e os serviços web disponíveis no
Portal ScienTI, permitindo busca por currículo de pesquisadores, grupos de pesquisa e
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indicadores de produção científica, além de links entre os registros das bases de dados
bibliográficas, textos completos e os currículos de seus respectivos autores.
f. O Comitê Consultivo Nacional discutirá e avaliará periodicamente o desenvolvimento do
projeto.

Cronograma básico
A implantação do projeto está estimada em 18 meses, de acordo com o seguinte cronograma:

Macro-atividades
01

Formação da equipe
de trabalho
Estabelecimento de
contatos junto ao
CNPq e equipe
ScienTi
Desenvolvimento de
mecanismos e ajustes
necessários para
proceder com a
atualização dos
diretórios
Integração entre as
fontes de informação
da BVS-SP e os
serviços web
disponíveis no Portal
ScienTI

02

x

03

04

05

06

07

x
x

x

x

x

x

x
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