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COMITÊ CONSULTIVO DA BVS ENFERMAGEM
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA, 04 de dezembro de 2007,
Brasília – DF

REGISTRO, DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
LOCAL DE REALIZAÇÃO:
59º CBEn – Congresso Brasileiro de Enfermagem
Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Sala 8
Brasília - DF – De 16 às 20h
Coordenação: Dr. Francisco Carlos Félix Lana
Escola de Enfermagem da UFMG
Av. Alfredo Balena, 190 – Bairro Santa Efigênia
Telefone para contato: (031) 3248-9876
E-mail: bvsenfermagem@ufmg.br
1 APRESENTAÇÃO
O presente documento registra a 4ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo
da BVS Enfermagem realizada no dia 04 de dezembro de 2007, na Sala 8 do
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília-DF, no horário de 16 às
20h,

durante

Integralidade

o
e

59º

Congresso

a Enfermagem

Brasileiro

de

na construção

Enfermagem
da

- A

competência

coletiva para o cuidar em saúde, realizado no período de 03 a 07 de
dezembro de 2007, coordenada pelo Prof. Dr. Francisco Lana, Coordenador
do Projeto BVS - Enfermagem, para discussão dos itens constantes da pauta
apresentada a seguir.
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2 OBJETIVO E PAUTA
A reunião teve como objetivos:
 Apresentar informes gerais da Coordenação/Secretaria Executiva da
BVS-Enfermagem relativos ao período de maio de 2007 a dezembro de
2007;
 Apresentar e discutir os problemas relativos à atualização da Base de
Dados em Enfermagem (BDEnf) – fonte de informação específica da
BVS-Enfermagem;
 Homologar a avaliação da publicação periódica submetida para análise
para indexação na BDEnf;
 Apresentar e aprovar os critérios de seleção para a inclusão de
material bibliográfico não-convencional, na BDEnf, pela comissão
específica nomeada pelo Comitê Consultivo durante a 2ª Reunião
Ordinária do Comitê Consultivo da BVS-Enfermagem;
 Apresentar os relatórios preliminares dos subprojetos prioritários
implantados em 2007: controle bibliográfico, portal de revistas,
terminologia e história da enfermagem;
 Apresentar os planos de atividades e discutir os encaminhamentos dos
subprojetos

a

serem

implantados

em

2008:

Área

Temáticas,

Bibliometria, Comunidade Virtual, DIREVE, LIS, Portal de Teses,
Enfermagem Baseada em Evidências;
 Apresentar relatório da Reunião (Espanha) e discutir a proposta de
expansão da BVS-Enfermagem - América Latina e/ou Global.
Para alcançar os objetivos estabeleceu-se a pauta a seguir:
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1 ABERTURA
- Palavras de boas vindas aos participantes – Prof. Francisco Lana
- Instalação da 4ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS Enfermagem
2 EXPANSÃO DA BVS ENFERMAGEM
- Relato da reunião realizada em Toledo-Espanha
- Perspectivas e encaminhamentos
3 FONTES DE INFORMAÇÃO E CONTROLE BIBLIOGRÁFICO
- Situação de indexação das publicações periódicas (BDENF) – proposta de indexação do “passivo” das
revistas
- Homologação do 2º Processo de Avaliação de Periódicos para indexação na BDENF no âmbito da BVS
Enfermagem – Pareceres da Comissão de Avaliação serão apresentados na reunião.
- Apresentação das Propostas de Critérios para indexação de material bibliográfico na BDENF:
• Comissão Critérios Material Não Convencional (monografias, relatórios técnicos, entre
outros).
4 AVALIAÇÃO DOS SUBPROJETOS IMPLANTADOS:
- Relatório preliminar 2007
- Plano de atividades para 2008
• PORTAL DE REVISTAS DE ENFERMAGEM
• TERMINOLOGIA
• HISTÓRIA DA ENFERMAGEM
5 SUBPROJETOS A SEREM IMPLANTADOS EM 2008:
- Planos de Atividades para 2008 – estratégias de implantação
• ÁREAS TEMÁTICAS
• BIBLIOMETRIA
• COMUNIDADE VIRTUAL
• DIREVE
• LIS
• ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDÊNCIAS
• PORTAL DE TESES
6 OUTROS ASSUNTOS
- Inclusão da Faculdade de Enfermagem da UERJ como novo membro do Comitê Consultivo
ENCERRAMENTO – Dr. Francisco Lana
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3 PARTICIPANTES
3.1 Da Reunião Ordinária
Dia 04-12-2007 – 3ª feira – De 16 às 20h
Nome
Instituição
Alacoque Lorenzini Erdmann
UFSC/CAPES
Antonio José de Almeida Filho
UFRJ/EEAN
Benevina Maria Vilar Teixeira Nunes UFPI
Claudete Monteiro
UFPI
Daniela Gomes Torres
UAEM (México)
Denize Bouttelet Munari
UFGoiás
Eliane Pereira dos Santos
MS/SE/SAA/CGDI
Francisco C.F. Lana
UFMG/EE
Grace T.M. Dal Grasso
UFSC/DE
Isabel Cristina Kowal Olm Cunha
UNIFESP/ABEn
Isaura Setenta Porto
UFRJ/EEAN
Joanita Aparecida de Barros
BIREME
José Carlos de Oliveira
PUC Campinas
Josete Luzia Leite
UFRJ/EEAN
Jussara Gue Martini
ABEn-Na
Kenya S Reibnitz
UFSC
Márcia de Assunção Ferreira
UFRJ/EEAN
Maria Angélica S. Peres
UFRJ/EEAN
Maria Antonieta Rubio Tyrrel
UFRJ/EEAN
Maria Aparecida V. Moura
UFRJ/EEAN
Maria Cristina Pinto de Jesus
UFJF/FE
Maria da Luz Barbosa Gomes
UFRJ/EEAN
Maria Helena Palucci Marziale
USP/EERP
Maria Piedade Fernandes Ribeiro
UFMG/EE/BVS
Marisa Montocelli
UFSC/DE
Mariluci Alves Maftum
UFPR/EE
Marluci Andrade C. Stipp
UFRJ/EEAN
Miriam Santos Paiva
UFBA/EE
Odalea Maria Bruggemann
UFSC/Texto & Contexto
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Ruth Natalia Teresa Turrini
Sayonara de Fátima F. Barbosa
Silvana R.R. Kissula Souza
Sonia Acioli
Sonia Silva Marcon
Thais A. Freitas Mathias
Victoria Secaf
Yolanda D. Martinez Évora

4

USP/EE
UFSC/DE
UFPR
UERJ/FENF
UEM/DE
UEM
USP/EE
USP/EERP – DIR

PRINCIPAIS PONTOS E CONSIDERAÇÕES

A 4ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS Enfermagem foi aberta
com as palavras de boas vindas do Prof. Dr. Francisco Lana, Coordenador da
BVS

-Enfermagem

representações

de

que

enfatiza

instituições

a

além

importância
daquelas

da

participação

membros

do

de

Comitê

Consultivo considerando ser um momento de visibilidade e de possibilidades
para ampliação da Rede e que a pretensão da Coordenação da BVS
Enfermagem é de que as reuniões do Comitê Consultivo sejam sempre
abertas, exceto para as questões administrativas. Em seguida o Prof.
Francisco inicia aos trabalhos de pauta.

Sobre a Expansão da BVS Enfermagem, o Prof. Francisco Lana relata sua
participação no painel “Globalização e acesso ao conhecimento em saúde:
perspectivas de expansão da Biblioteca Virtual de Saúde- Enfermagem”
realizado no dia 03/10/2007, das 16:00 às 19:00 horas na Antigua
Biblioteca – Universidad de Castilla - La Mancha - Campus Toledo, durante a
IX CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA, I
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ENCUENTRO LATINOAMÉRICA-EUROPA, TOLEDO - ESPAÑA 02 a 05 de
OCTUBRE de 2007, na qual compareceram representantes de Portugal,
Espanha, Peru e Brasil (com as instituições: UFMG, Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto e a Escola de Enfermagem Anna Nery). Na oportunidade o
Prof. Francisco fez uma apresentação abordando o histórico da construção
da BVS Enfermagem-Brasil, seu estado atual e de seus subprojetos e ainda
as perspectivas de desenvolvimento. A Dra. Silvina Malvarez relata sobre
iniciativas da Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS de viabilizar
BVSs-Enfermagem na América Latina e que a BVS-Enfermagem Brasil
apoiada pela BIREME/OPAS/OMS e pelo Ministério da Saúde é a única BVSEnfermagem certificada da área, havendo também a experiência da Bolívia
que se encontra ainda em iniciativas em desenvolvimento. Os presentes
consideraram a importância da difusão e divulgação da enfermagem na
América Latina e demais países hispano e lusoparlantes e em todas as
regiões globais. A OPAS, por meio da sua representante, Dra. Silvina
Malvarez, apresentou a proposta de criação da BVS ENFERMAGEM GLOBAL
considerando que a criação de BVSs nacionais não deu resultado em alguns
países, exceto no Brasil e que a partir desta BVS então paulatinamente
seriam agregadas as acumulações de informação em enfermagem produzida
nos outros países e formatados acordos políticos para a sua sustentabilidade
devendo ser criado um Comitê Consultivo Provisório. O Prof. Francisco
considerou que todos os projetos podem ser expandidos, cada um com um
olhar especifico. A Prof. Maria Helena Marziale (EERP-USP) coloca que a
proposta

é

benéfica

para

a

visibilidade

da

literatura

mundial

em

enfermagem, mas há que se ter cautela e planejamento muito bem
7

- ENFERMAGEM
Registro, deliberações e Recomendações da 4ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS-Enfermagem –Brasilia,SC, dezembro 2007
______________________________________________________________________

elaborado e considerar que a 1ª fase da BVS-Enfermagem (Brasil) ainda não
está vencida e que ela vê como possibilidade imediata a inserção das
revistas SciELO dos outros países no Portal de Revistas de Enfermagem –
REV@ENF. A Profa. Isabel Cristina Cunha (UNIFESP) acrescenta que esta é
uma oportunidade expansionista para a Enfermagem e que não pode ser
perdida mas que as instituições brasileiras que lideram a BVS Enfermagem
não podem arvorar em fazer o que certamente não darão conta devido às
suas próprias dificuldades, mas que os canais devem ser abertos para uma
construção paulatina. O prof. Francisco Lana propõe então uma reunião com
representação da OPAS, BIREME e Ministério da Saúde (BR) e o Comitê
Consultivo da BVS-Enfermagem para discussão dos encaminhamentos à
proposta de expansão da BVS-Enfermagem, seja ela em direção à América
Latina ou global. A representante do Ministério da Saúde, Sra. Eliane
Pereira, esclareceu que 8º CRICS-Congresso Regional de Informação em
Ciências da Saúde, organizado pela BIREME/OPAS/OMS será realizado em
setembro de 2008, no Rio de Janeiro, e que este seria um momento
oportuno para a realização da reunião sugerida. A Coordenação da BVS
Enfermagem se incumbiu das providências para concretude dessa proposta.

Sobre as “Fontes de Informação e Controle Bibliográfico” – a situação
da indexação das revistas e outros materiais bibliográficos na BDENF, pelos
Centros Cooperantes, foi informado pela Secretaria Executiva, que embora
as dificuldades desses centros ainda permaneçam, a base de dados está
sendo atualizada e que o passivo de indexação das publicações periódicas
teve um considerável decréscimo. O fato da inclusão de alguns títulos na
8

- ENFERMAGEM
Registro, deliberações e Recomendações da 4ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS-Enfermagem –Brasilia,SC, dezembro 2007
______________________________________________________________________

SciELO incentivou e incrementou a atualização das publicações na LILACS e
BDEnf. Há ainda algumas revistas com fascículos retrospectivos em atraso e
que as possibilidades de solução são: capacitação de recursos humanos dos
centros cooperantes na metodologia - treinamento específico para a Rede
BVS Enfermagem; contratação de serviços (terceirização da indexação) pela
Secretaria Executiva e a realização de uma reunião com os bibliotecários dos
Centros Cooperantes para avaliação das atividades e motivação do grupo.

A Comissão de Avaliação de Periódicos para Indexação na BDEnf, composta
pelos professores Prof. Dr. Francisco Carlos Félix Lana (UFMG/EE), Prof. Dra.
Maria Júlia Paes da Silva (USP/EE) e Prof. Dra. Denise Guerreiro (UFSC/DE),
por meio do primeiro, relatou a realização do 2º Processo de Avaliação de
Periódicos para Indexação na BDEnf, ao qual se submeteu 1 revista:
Enfermagem Atual

–ISSN 1519-339X; que teve parecer favorável à

indexação. Esclareceu-se que o Relatório de Avaliação do título será
encaminhado ao Editor da publicação, contendo resumo das análises
realizadas, as recomendações e condicionantes para indexação, sendo que
estes

deverão

ser

implementados

na

revista que

passará

por

uma

reavaliação dentro de 1 (hum) ano. Discutidos os condicionantes e acatadas
as sugestões dos participantes o Comitê Consultivo homologou o 2º Processo
de Avaliação de Periódicos para Indexação na BDEnf. A Secretaria Executiva
encaminhará o parecer à revista avaliada.

A Comissão de Avaliação de Monografias composta pelas professoras Dra.
Isabel Cristina Cunha (ABEN), Dra. Cristina Pinto (UFJF/FE) e Dra. Regina
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Rigatto Witt (UFRS) - por não terem ainda concluído os estudos sobre a
temática, a apresentação ficou adiada para a 5ª Reunião Ordinária a se
realizar em Belo Horizonte, em data a ser definida, possivelmente entre
março e abril de 2008. A Comissão responsável pela tarefa foi alterada
visando maior eficácia, passando a se constituir por: Dra. Isabel Cristina
Cunha (ABEN), Dra. Cristina Pinto (UFJF/FE), Dra. Regina Rigatto Witt
(UFRS); Sonia Accioli (UERJ) e Sonia Marcon (UEM).

Sobre

a

Avaliação

coordenador

de

cada

dos

Projetos

subprojeto

Implantados

que

apresentasse

foi

solicitado

seus

ao

relatos

e

considerações. A coordenação do Portal de Revistas de Enfermagem,
Profa. Maria Helena Marziale, relatou que foi adquirido e instalado um novo
servidor para a hospedagem do Portal e que foram contratados um técnico
de informática e uma bibliotecária para o desenvolvimento das atividades.
Informou ainda que as revistas têm tido muitas dificuldades na utilização da
Metodologia SciELO e que há algumas que ainda não conseguiram a inserção
de nenhum fascículo além daquele disponibilizado para o lançamento do
Portal em novembro de 2006. Há porém, frente as novas condições, uma
previsão de que até março de 2008 todo o material de 2006 esteja
disponibilizado, com exceção das publicações: Revista Sobecc, que precisa
definir a sua permanência no Portal e a Online Brazilian Journal of Nursing
que

manifestou a intenção de não continuar alimentando o Portal, mas

ainda não formalizou sua saída. Foi informado ainda que as revistas estão
terceirizando a “marcação” dos artigos na Metodologia SciELO e que estes
serviços tem onerado substancialmente o orçamento das publicações e que
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- ENFERMAGEM
Registro, deliberações e Recomendações da 4ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS-Enfermagem –Brasilia,SC, dezembro 2007
______________________________________________________________________

talvez fosse oportuno a disponibilização de recursos, por meio da Secretaria
Executiva,

para

a

contratação

de

toda

a

marcação

pendente

dos

volumes/fascículos previstos – um pacote abrangendo todas as revistas
sendo sugerido a empresa “Cabo Verde” de São Paulo que já presta este
serviço à algumas das revistas que compõem o Portal. A Coordenadora
coloca também a necessidade de esclarecimentos aos editores das revistas
que ao tomarem a decisão de adesão ao Portal de Revistas de Enfermagem –
Rev@Enf garantir uma política para sua sustentabilidade uma vez que está
implícito a incorporação dos custos e benefícios. Colocou-se ainda a
necessidade imediata de realização de novo treinamento na metodologia
SciELO e que esta deve ser exclusiva para as revistas da Enfermagem. A
representante

da

BIREME,

Joanita

Barros,

foi

consultada

sobre

a

possibilidade dessa capacitação ocorrer em março de 2008, ficando a mesma
verificar e providenciar as tramitações.

A Coordenação do subprojeto “Terminologia” foi representada pelas Profas.
Sayonara F.F. Barbosa e Grace T.M. Dal Gasso que apresentaram relatório,
Anexo A, contendo os objetivos do subprojeto, o estado atual do DECSDescritores em Ciências da Saúde - nas especificidades da área de
enfermagem; os caminhos percorridos até o presente momento, indicando a
metodologia utilizada relativa ao termo escolhido como piloto “Saúde da
Mulher” e ainda, as propostas de evolução dos estudos, a parceria com a
Escola de Enfermagem da USP em decorrência do subprojeto “Áreas
Temáticas” estritamente vinculado com a “terminologia”. Além desta parceria
há também a possibilidade de participação da ABNT (Documentação) para
11
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contribuição na elaboração do glossário temático – temas específicos de
enfermagem. Para continuidade do estudo piloto três fases estão previstas:
avaliação dos temas levantados por especialistas, validação e inserção na
base de dados. Para a compilação foi selecionado o software Multex/Testam.
A questão “áreas temáticas” foi bastante discutida, sendo colocado pela Prof.
Alacoque (Capes), que este assunto também está em pauta nas reuniões de
área do CNPq, que está realizando um levantamento internacional no sentido
de melhor identificar, conceituar e categorizar a terminologia específica da
área de enfermagem, considerando as inovações e avanços da área sob um
olhar diferenciado de “tema” e “área de conhecimento”.

A Coordenação do subprojeto “Portal de História” representado pela prof.
Maria

Angélica S. Peres (NUPHEBRAS- Núcleo de Pesquisa de História da

Enfermagem

Brasileira),

relatou

os

andamentos

e

a

situação

de

desenvolvimento do subprojeto, apontando que a realização do evento:
História e Patrimônio Cultural da Saúde, realizado em maio pp., atividade do
Projeto do Ministério da Saúde: BVS História e Patrimônio Cultural da
Saúde, do qual participaram expoentes da área e instituições como OPAS,
BIREME, MS, FIOCRUZ, que impulsionam e garantem a ações relativas ao
Portal de História da Enfermagem como um dos componentes daquela BVS.
Sobre o item Subprojetos a serem implantados em 2008 foram
informados e/ou discutidos: a) áreas temáticas: a Prof. Ruth Turrini
justificou a ausência da coordenação do referido subprojeto, Prof. Margareth
Ângelo, passando o informe de que foi formado um grupo de trabalho para a
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formulação da proposta de implantação do subprojeto e a interação com o
subprojeto “Terminologia” e que apresentará resultados desses trabalhos no
mais tardar em julho de 2008; b) bibliometria: a Prof. Isaura Porto
apresentou proposta de atividades (Anexo B) para 2008. Foi sugerido pelo
Prof. Francisco Lana, a exemplo do subprojeto Terminologia, a realização de
um “piloto” para o subprojeto “bibliometria” otimizando recursos. Sugeriu-se
ainda a realização de uma reunião entre as Coordenações do subprojeto
Bibliometria, do Portal Rev@Enf e da SciELO no sentido de estabelecerem
metas e procedimentos comuns, a se realizar em março ou abril de 2008,
concomitante à 5ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo da BVS
Enfermagem; c) Comunidade Virtual, sob a responsabilidade da UERJ e
UFJF, foi informado que está sendo elaborado um plano de ação e que este
deverá ser apresentada na 5ª Reunião Ordinária do Comitê Consultivo. O
prof. Francisco Lana informou que está sendo desenvolvido pela BIREME,
encomendado

pela

Secretaria

Executiva

o

“Espaço

Colaborativo”

componente da BVS que visa facilitar a comunicação e a gestão dos
subprojetos, a alimentação das fontes de informação, e servirá também de
canal para divulgação das comunidades da área, do Comitê Consultivo, do
Fórum

de

Editores

entre

outros;

d)

Diretório

de

Eventos:

de

responsabilidade da ABEM, foi informado que está sendo elaborado os
critérios de inserção de eventos no Diretório, que no momento é alimentado
pelo Secretaria Executiva da BVS-Enfermagem; e) LIS-Localizador de
Informação em Saúde: de responsabilidade da UNIFESP, foi informado
pela Prof. Isabel Cristina (DE/UNIFESP) que estão

providenciando a

capacitação de recursos humanos para sua alimentação; f) Enfermagem
13
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Baseada

em

Evidencias:

de

responsabilidade

da

UFF,

não

havia

representação; g) Portal de Teses: a Prof. Jozete L.Leite, coordenadora do
CEPEn da ABEn, responsável pelo subprojeto, esclareceu que até o presente
momento, devido a questões internas, não foi possível avançar na proposta
de construção do Portal de Teses, e que estaria transferindo para a nova
diretora eleita para o CEPEn – Profa. Dra. Ivone Evangelista Cabral todos os
informes acerca do subprojeto. Eliane dos Santos do MS esclare que todas as
metodologias implantadas nas BVSs são compartilhadas e sugere que
poderiam ser utilizadas as aplicações implementadas pela FIOCRUZ no Portal
de Teses e Dissertações em Saúde Pública indicando o nome da Sra. Jussara
Long como contato.

Em outros assuntos foram tratados: a) a oficialização da inclusão da
Faculdade de Enfermagem da UERJ como membro do Comitê Consultivo da
BVS Enfermagem, aprovado por unanimidade; b) a representante do
Ministério da Saúde, Sra. Eliane dos Santos Pereira, informa que o modelo
BVS foi reforçado na 13ª Conferencia Nacional de Saúde e que Ministério da
Saúde legitima a BVS e o trabalho em rede. Informa trambém que deverão
ser liberados cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o
desenvolvimento da BVS-Enfermagem no ano de 2008, por meio do FNS; c)
apropriação do termo Biblioteca Virtual de Enfermagem pelo COFEn: a
utilização dessa identificação para designar uma biblioteca virtual em
enfermagem de responsabilidade do Conselho Federal de Enfermagem
hospedada em seu sítio tem oportunizado equívocos entre usuários,
personalidades, autoridades em eventos da área, de alguma forma
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denigrindo a imagem da BVS-Enfermagem, como ocorrido na abertura do
59º Congresso Brasileiro de Enfermagem. O Prof. Francisco Lana esclarece
que por motivos de causa maior o COFEN teve sua participação rechaçada da
BVS Enfermagem em 3 oportunidades e que ABEn deveria esclarecer
publicamente o diferencial da BVS Enfermagem que tem a sua chancela, e a
da BIREME/OPAS/OMS, do Ministério da Saúde, e das mais importantes
Instituições Federais de Ensino Superior do país não devendo ser confundida
com uma “biblioteca virtual” criada por órgão da classe sem nenhuma
respeitabilidade nacional e internacional. O Comitê Consultivo colocou-se em
estado de repudio ao fato solicitando que fosse constado dessa ata.

5 DELIBERAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

Nas manifestações dos membros do Comitê Consultivo, evidenciaram-se as
seguintes deliberações e/ou recomendações:
•

Viabilizar para que no 8º CRICS - Congresso Regional de Informação
em Ciências da Saúde, a ser organizado pela BIREME/OPAS/OMS,
previsto para setembro de 2008, no Rio de Janeiro, possa sediar um
fórum

de

discussão

da

expansão

da

BVS

Enfermagem,

com

participação da OPAS, do Ministério da Saúde do Brasil, da BIREME, da
Coordenação da BVS Enfermagem, de representações dos países que
participaram do evento de Toledo e de outros países interessados. A
Coordenação da BVS Enfermagem se incumbiu das providencias para
concretude dessa proposta;
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•

A Coordenação da BVS Enfermagem juntamente com a Coordenação
do Portal

de Revistas de Enfermagem deverão providenciar a

redefinição do escopo das Revistas que compõem o Portal uma vez
que a Revista Sobecc ainda não enviou nenhum fascículo marcado,
devendo decidir sobre a sua permanência ou não, e a revista Online
Brazilian Journal of Nursing que

manifestou a intenção de não

continuar alimentando o Portal, mas que ainda não formalizou sua
saída.

•

A Secretaria Executiva deverá encaminhar correspondência à revista
Enfermagem

Atual,

juntamente

com

o

relatório

de

avaliação,

comunicando sua aprovação no 2º processo de avaliação de Periódicos
para inserção na base de dados BDENF; deverá ainda providenciar
para que um Centro Cooperante da Rede se reponsabilize pela
indexação do referido título, fato a ser também comunicado à BIREME;

•

A Coordenação da BVS deverá providenciar junto aos setores
competentes da BIREME as capacitações das equipes da REDE BVS
Enfermagem

sugeridas

pelo

Comitê

Consultivo,

quais

sejam:

Metodologia LILDBI- descrição e indexação de material bibliográfico na
base de dados BDENF – Base de Dados em Enfermagem e Metodologia
SciELO para marcação das revistas do REV@ENF – Portal de Revistas
de Enfermagem, com realização exclusiva para a BVS-Enfermagem;
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•

As Coordenações dos subprojetos a serem implantados em 2008
(Áreas Temáticas, Bibliometria, Comunidade Virtual, DIREVE, LIS,
Enfermagem Baseada em Evidências e Portal de Teses) deverão
providenciar a elaboração de planos de atividades a serem realizadas
no período e a indicação de recursos necessários, para serem
discutidos e homologados na 5ª Reunião ordinária

do Comitê

Consultivo da BVS-Enfermagem;

•

Ficou previamente agendada a 5ª Reunião Ordinária do Comitê
Consultivo da
Enfermagem

BVS Enfermagem

da

UFMG,

Belo

a

ser

realizada

Horizonte-MG,

sede

na

Escola

de

da

Secretaria

Executiva, entre março e abril de 2008, em data a ser definida,
comunicada e convocados os membros do Comitê Consultivo.

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2008
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