
Secretaria de Estado da Saúde

BVS REDE DE INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO
PROMOVE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE

ATUAÇÃO

Como parte das comemorações dos dez anos da BVS Rede de Informação e

Conhecimento - BVS-RIC, foi realizado no dia 22 de novembro de 2016, o Workshop
Comemorativo “BVS-RIC 10 Anos – Impactos, Desafios e Visão de Futuro”. Direcionado

a pesquisadores, bibliotecários, profissionais de saúde, alunos dos Programas de Pós-

Graduação e de Aprimoramento Profissional da SES/SP, o evento contou com a participação

de palestrantes convidados e da própria instituição, como técnicos do Centro de

Documentação, da BIREME/OPAS/OMS e das Bibliotecas Cooperantes da BVS RIC - SES/SP.



A solenidade de abertura contou com a presença do Dr. Diego Gonzales, Diretor da

BIREME/OPAS/OMS, Dr. Marcos Boulos, da Coordenadoria de Controle de Doenças SES/SP

e Dra. Sueli Saes, representando o Dr. Sergio Muller, da Coordenadoria de Ciência Tecnologia

e Inovação, que destacaram a importância da implantação deste portal para a SES/SP e da

implementação de parcerias institucionais como estratégia de fortalecimento da Rede de

Bibliotecas Virtuais em Saúde.

No “Painel das Bibliotecas Cooperantes da BVS RIC”, coordenado pela Profa. Regina

Fazioli, os responsáveis técnicos das bibliotecas da Secretaria de Estado da Saúde tiveram a

oportunidade de expor suas atividades, desafios e expectativas e promover seus serviços.

Na Mesa Redonda “Bibliotecas Virtuais em Saúde: Novos Desafios”, coordenada pela

Dra. Lilian Nassi-Caló da BIREME/OPAS/OMS foram tratados temas como Gestão da

Informação Técnico-Científica em Saúde, Tendências tecnológicas para o trabalho em rede nas

bibliotecas da área da saúde, a BVS Rede de Informação e Conhecimento na SES/SP, entre

outros.



Participaram do evento cerca de 80 pessoas entre presenciais e online, tendo em vista

que o evento foi gravado e transmitido em tempo real.

Ao final do evento ocorreu o lançamento da publicação “BVS RIC 10 anos - Edição

Comemorativa Eletrônica”, com o objetivo de ser atual e dinâmica, registrando as principais

ações e acontecimentos envolvendo a BVS RIC e sua rede cooperante, constituindo sua

memória ativa. Outro fato importante foi o lançamento dos Vídeos online, que abrange duas

áreas de destaque: Ciência, Tecnologia e Inovação e Saúde em geral, onde são indexados

vídeos de eventos realizados nas várias unidades da SES/SP, de programas e parcerias

específicos e de temáticas e instituições afins. Este recurso está em implantação e os vídeos

ficam disponíveis para pesquisa na página principal da BVS RIC e são exibidos online pelos

ícones:

Todo o evento foi gravado e pode ser visto pelo link:

https://www.youtube.com/watch?v=hh6BCOqKDcg

A coordenação da BVS RIC e sua rede cooperante sentem-se honrados pelo sucesso e

reconhecimento alcançados neste período e pretendem unir esforços para fortalecer cada vez

mais e dar continuidade a este trabalho tão relevante para a instituição.
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