
 

Secretaria da Saúde 

 

Coordenação da BVS Rede de Informação e 
Conhecimento da SES/SP recebe, em reunião, 

representantes de sua rede cooperante 

 

Em iniciativa visando ampliar a interação entre os bibliotecários das 
instituições cooperantes da BVS Rede de Informação e Conhecimento – 
BVS RIC, e discutir novas ações em conjunto, realizou-se em 01/03/2016, 
no Centro de Documentação da SES/SP, a 1ª reunião do ano com a equipe 
de profissionais. Estiveram presentes representantes do Centro de 
Documentação que também gerencia o acervo da Biblioteca do Instituto 
Adolfo Lutz, Instituto Lauro de Souza Lima, Instituto Butantan, Instituto 
Pasteur, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia, e a Coordenação da BVS RIC. 
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Com uma pauta abrangendo várias questões de interesse comum, a 
reunião possibilitou novas ideias e propostas que serão trabalhadas 
durante o ano por meio de reuniões presenciais e/ou online, incluindo 
ações como: instituir Comissão de Avaliação de Acervos, desenvolver uma 
política comum para as bibliotecas da rede com subcomissões conforme a 
especificidade de cada acervo, instituir avaliações periódicas dos acervos e 
serviços por meio de indicadores de uso, atuar na identificação e 
tratamento adequado para obras raras e especiais e construir uma política 
de informação que atenda aos profissionais das instituições envolvidas. 
Outra questão tratada foi a comemoração, em 2016, dos 10 anos de 
implantação, operacionalização e consolidação da BVS Rede de 
Informação e Conhecimento na SES/SP. Estão previstas várias ações 
conjuntas durante o ano, como o lançamento de novos conteúdos e 
interfaces de acesso à informação, cursos e apresentações envolvendo 
profissionais das instituições e usuários da BVS RIC, entre outras 
atividades. 

 

 

 

 



É consenso comum, a necessidade de reunir forças para fortalecer os 
serviços das bibliotecas da SES/SP, preservar os relevantes acervos, 
modernizar os serviços, atrair e oferecer aos usuários novas 
funcionalidades, atividades e informação, em espaços agradáveis e bem 
estruturados. 

 

 

 

Dra. Sueli Saes e Lilian Schiavon 
Coordenação da BVS Rede de Informação e Conhecimento 
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