Reunião com o comitê executivo da Biblioteca Virtual em
Inocuidade dos Alimentos (BVS-IA), para elaboração de
um Plano de Desenvolvimento.
No dia 28 de Junho de 2010, no Centro Pan-Americano de Febre Aftosa
(PANAFTOSA)– OPAS-OMS, que este localizado no Brasil, na cidade do Rio de
Janeiro, no Município de Duque de Caxias, foi realizada a reunião técnica com os
participantes do Comitê Executivo e alguns representantes do comitê consultivo
da BVS-IA, a saber:
Comitê Executivo:
•

Dayse Carias Bersot – Bibliotecária responsável pela gerencia da BVS – IA;

•

Astrid Rocha Pimentel – Bibliotecária responsável pelo Centro de
Documentação de PANAFTOSA e pela BVS Saúde Pública Veterinária;

•

Alberto Horário Mendia – Engenheiro de Sistemas responsável pelas
atividades de TI da BVS - IA

Comitê Consultivo (através de seu representante):
•

Dr. Enrique Perez-Gutierrez: Consultor Técnico da OPAS em Inocuidade de
Alimentos;

Pauta da reunião:
1. Nova Versão do BVS Site para a BVS - IA;
2. Atualização da BVS - IA considerando que o escopo da BVS é regional, e
considerando também a inclusão de novas fontes de informação, além da
adesão de novas instituições nos comitês consultivo e executivo da BVS;
3. Discussão sobre a possível implementação do sistema de estatísticas e
Espaço Colaborativo.
Nova Versão da BVS Site
- Fomos informados através do correio eletrônico enviado por Joanita Barros,
Bibliotecária da BIREME responsável pelo Monitoramento das instâncias e
Projetos BVS/PFI, no dia 21 de maio de 2010, que deveríamos adequar o Modelo
da BVS – IA para o Portal atual que foi desenvolvido em três colunas;

- Foi elaborado um ‘borrador’ de cronograma operacional (a ser utilizado
internamente, entre os membros do comitê executivo) para que mesmo possa
realizar as atualizações e adequações da melhor maneira;
- Foram também discutidos todos os problemas relacionados à inclusão de novos
registros na BVS. Para isso entramos em contato com Marcos Mori para que
obtivéssemos apoio na resolução dos mesmos.
- Apoio a BVS
Conseguimos através de trabalho em conjunto do Grupo Técnico em Inocuidade
de Alimentos (Comitê executivo da BVS – IA) subsídios financeiro com a ANVISA
para que pudéssemos dar prosseguimento às atividades ligadas a BVS – IA.
- Trabalho em conjunto com outras instituições
Foram estabelecidos contatos com o INCQS da FIOCRUZ e a Universidade
Interamericana da Costa Rica (UCI) para que estas façam parte futuramente dos
comitês executivo e consultivo da BVS - IA.
Dr. Perez consultou em uma de suas visitas ao INCQS e o vice-diretor da
instituição, Dr. Victor Augustus Marin mostrou interesse em participar do comitê
consultivo da BVS - IA.
- Conclusões
Nada mais a tratar no momento, a bibliotecária Dayse Bersot agradeceu a
presença de todo e encerrou a reunião.
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