
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

 

Seminários em Ciência, Tecnologia e Inovação do Instituto 
Adolfo Lutz, recebe coordenadora de comunicação científica da 

Bireme/OPAS/OMS e coordenadora da BVS Rede de 
Informação e Conhecimento da SES/SP  

 

           
 

 

O Instituto Adolfo Lutz promoveu, em 11/08/2017, no anfiteatro Augusto de 

Escragnolle Taunay, o Seminário em Ciência, Tecnologia & Inovação, abordando os 

temas: 

“Índices de impacto em comunicação científica: usos e limitações” que foi ministrado 

pela Dra. Lilian Caló, coordenadora de Comunicação Científica da Bireme/OPAS/OMS.     

http://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2017/08/Indices-de-Impacto_jun_2017_Lilian-Calo_110817.pdf


        

 

“BVS RIC: área de acesso à informação direcionada ao pesquisador” ministrado por 

Lilian Nunes Schiavon, uma das coordenadoras da BVS Rede de Informação e 

Conhecimento – BVS RIC da SES/SP, com apresentação do Espaço do Pesquisador, 

uma área que está em construção, na BVS RIC, e que tem como objetivo facilitar o 

acesso a serviços e informações úteis aos pesquisadores e profissionais de saúde, com 

links selecionados e textos informativos, que visam agilizar as buscas para as áreas de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação.     

 

 

http://ses.sp.bvs.br/vhl/para-o-pesquisador-2/
http://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2017/08/Indices-de-Impacto_jun_2017_Lilian-Calo_110817.pdf


 

 

O público alvo deste evento foi o profissional que atua na área científica, 

tecnológica e de inovação do Instituto Adolfo Lutz.  

 



 

 
_______________________________________________________________ 

Dra. Sueli Saes e Lilian Schiavon – Coordenação da BVS Rede de Informação e Conhecimento 
SES/SP 

SP, 14/08/2017 
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