Ata de 1ª Reunião via Skype com Dra. Regina Ungerer (Coordenadora da Rede BVS
ePORTUGUESe)

No dia 17 de junho de 2013, das 10h:00 às 10h:35min, realizou-se a 1a. Reunião via
Skype da Biblioteca Virtual em Saúde Odontologia Brasil (BVS Odontologia Brasil) e a
Dra. Regina Ungerer Coordenadora da Rede BVS ePORTUGUESe. Houve participação de
Lúcia Maria S. V. Costa Ramos (Coordenadora da Rede BVS Odontologia Brasil) e Maria
Cláudia Pestana (Responsável pela Operação e Monitoramento da BVS Odontologia
Brasil. Lúcia agradeceu a Regina por disponibilizar um tempo para discussão da
implantação da BVS Odontologia ePORTUGUESe. Em seguida expôs os motivos que a
levaram a pensar em implantar a BVS Odontologia ePORTUGUESe, ressaltando sua
importância, características, objetivos e possibilidades de agregar em um único espaço
virtual informações relevantes para as diversas áreas da saúde, contribuindo para a
disseminação do conhecimento. Após essa explanação, Lúcia faz um breve comentário
sobre os avanços obtidos na BVS Odontologia Brasil desde sua certificação, em 4 de
outubro de 2010.
Lúcia diz que tem um pré-projeto BVS ePORTUGUÊSe que foi encaminhado para
apreciação da Profa. Maria Luiza Frigério e aponta alguns objetivos propostos, a saber:
1. Fazer um diagnóstico da estrutura física, tecnológica e de recursos humanos dos
países da língua portuguesa;
2. Expandir o modelo Biblioteca Virtual Odontologia Brasil para ser adotado por cada
um dos países de língua portuguesa adaptado às condições locais, incluindo sua
vinculação aos órgãos governamentais de saúde, buscando assim a capacitação de
recursos humanos em fontes de informação;
3. Criar um espaço dinâmico possibilitando novas formas de aprendizagem;
4. Ser uma ferramenta de fontes de informação estratégica para ajudar e facilitar a
comunidade acadêmica e não acadêmica a acessar, gerir e manipular informação em
formato online e impresso;
5. discussão das bases para a elaboração de planos de ação nacionais para a criação,
implantação e desenvolvimento de BVS Odontologia ePORTUGUESe e sua interação
com redes regionais e internacionais.
A BVS Odontologia Brasil terá como compromisso:
1. Buscar formas de disseminar a iniciativa ePORTUGUÊSe em âmbito nacional e
regional;

2. Apoiar, promover e fortalecer a gestão das fontes e fluxos da informação e
conhecimento científico e de divulgação científica em saúde de seus países por meio
do modelo da BVS e reforçar a importância da BVS como estratégia para a capacitação
profissional no acesso e uso das fontes de informação científica, de divulgação e
técnica em saúde;
3. Desenvolver um plano de ação para a criação da BVS Odontologia ePORTUGUESe
que deverá estar vinculado à instituições de ensino superior e aos órgãos de saúde,
promovendo assim a capacitação profissional e a pesquisa científica e definir
resultados alcançáveis, considerando a manutenção do portal nacional da BVS e a
operação regular e atualizada de suas fontes de informação.
Após exposição dos motivos acima citados, a Regina fez algumas colocações quanto a
carência e dificuldade tecnológica destes países para acesso a informação, possuem
computadores e servidores, mas não estão treinados para pesquisas em bases de
dados. Sugeriu que inseríssemos a BVS Odontologia no portal da Rede BVS
ePORTUGUESe para que os usuários desta rede comecem a ter uma aproximação
maior com a área odontológica, continuando diz que é de suma importância
participarmos do Grupo de Discussão da Rede RIPSA e da Rede ePORTUGUESe. Coloca
que seria interessante se ocorresse uma triangulação entre Ministério da Saúde, BVS
Odontologia e países da língua portuguesa. Informa também que para maiores
informações sobre a cooperação do Brasil com a África e do Termo de Colaboração ou
Cooperação Técnica é para entrar em contato com a Sra. Roberta Santos da PAHO e
com a Sra. Fátima Martins Coordenadora da Rede de Bibliotecas da Fiocruz.
Finalizando a reunião Lúcia informa que fará alguns ajustes no projeto e enviará uma
cópia para a apreciação da Regina que sugere que façamos encontros mensais ou
bimestrais para discutirmos o andamento do projeto BVS Odontologia ePORTUGUESe.
Lúcia, agradece mais uma vez pela disponibilidade da Regina em fazer esta reunião e
pelas sugestões dadas para implantação da BVS Odontologia ePORTUGUESe e eu Lúcia
Maria S. V. Costa Ramos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será publicada
na BVS Odontologia Brasil.

