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Introdução
Este documento descreve o projeto para a disponibilização e manutenção de eventos nacionais
e internacionais, atualizados periodicamente. A fontes de informação diretório de eventos será
desenvolvida e operada na Biblioteca Virtual em Saúde.
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 e atualização dos diretórios de eventos com dados
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)

2

BVS Saúde Pública Brasil

Projeto 5A
Diretórios de eventos

Específicos
•

Atualizar periodicamente o diretório de eventos com eventos nacionais e internacionais,
promovendo a descentralização desta atividade junto às instituições participantes do
Comitê Consultivo

Resultados esperados
•
•

Atualização da solução tecnológica utilizada para o do diretório de eventos.
Promoção da descentralização de atividades junto às instituições integrantes do Comitê
Consultivo da BVS-SP, conforme Matriz de Responsabilidades desta BVS.

Principais marcos de controle
a. Formação da equipe principal responsável pelo desenvolvimento e implantação do projeto.
b. Análise comparativa da solução tecnológica utilizada pela BVS-SP com o Diretório de
Eventos versão 1.1
c. Compatibilização, ajustes tecnológicos.
d. Migração de dados e realização de testes.
e. Aplicação de desenho gráfico mantendo a identidade visual da BVS SP Brasil
f. Capacitação dos profissionais das instituições participantes, fomentando sua participação
no desenvolvimento desta fonte de informação de acordo com a Matriz de
responsabilidades da BVS-SP.
g. Publicação do DIREVE na página da BVS SP Brasil e ações corretivas
h. Atualização regular do diretório.
i. O Comitê Consultivo Nacional discutirá e avaliará periodicamente o desenvolvimento do
projeto.

Cronograma básico
A implantação do projeto está estimada em 07 meses, de acordo com o seguinte cronograma:

Macro-atividades
01

Formação da equipe
principal responsável

02

03

04

05

06

07

x
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Análise comparativa
da solução
tecnológica utilizada
pela BVS-SP com o
Diretório de Eventos
versão 1.1
Compatibilização e
ajustes tecnológicos.
Migração de dados e
realização de testes
Aplicação de
desenho gráfico
mantendo a
identidade visual da
BVS SP Brasil
Capacitação dos
profissionais das
instituições
participantes
Publicação do
DIREVE na página
da BVS SP Brasil e
ações corretivas
Atualização regular
do diretório
descentralizadamente
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