
 

 

REDE DE BIBLIOTECAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO APRESENTA 

PLANO ESTRATÉGICO PARA 2019-2023 

 

Durante o ano de 2019, as Bibliotecas da SES/SP cooperantes da BVS 

Rede de Informação e Conhecimento – BVS RIC se reuniram 

quinzenalmente com o objetivo de escrever seu Plano Estratégico para 

2019-2023.  

Após vários encontros, discussões e análises conjuntas com 

orientação metodológica fundada na gestão por resultados e em método 

de planejamento estratégico institucional, o plano foi finalizado e 

apresentado em reunião realizada no dia 08 de novembro de 2019, no 

Centro de Documentação/Biblioteca do Instituto Adolfo Lutz, com a 

presença dos membros da Rede e dos coordenadores envolvidos: 

Dr. Sergio S. Muller, da Coordenadoria de Ciência Tecnologia e 

Insumos Estratégicos de Saúde – CCTIES, 

Dr. Paulo Rossi Menezes, da Coordenadoria de Controle de Doenças 

– CCD, 

Dr. Antonio Pires Barbosa, da Coordenadoria de Serviços de Saúde – 

CSS, que não pôde estar presente.  

 

 

http://ses.sp.bvs.br/
http://ses.sp.bvs.br/


 

Durante a elaboração do Plano, foram definidas a missão e a visão de 

futuro da Rede de Bibliotecas da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo, além dos objetivos estratégicos e ações que vão nortear os trabalhos 

para os próximos anos.  

Desta forma a Rede espera, num futuro próximo, ser reconhecida 

como referência em informação em saúde da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo, em 2023. 

 

 

 

 

 



 

Esta iniciativa visa agregar novas competências, potencialidades e 

recursos às bibliotecas da instituição, além de propor serviços inovadores 

para acompanhar as tendências das bibliotecas do século XXI.  

A receptividade dos coordenadores presentes foi muito positiva e a 

reunião terminou com a proposta de apresentação deste Plano Estratégico 

em reunião no Gabinete do Secretário, a ser agendada ainda para este ano.  

 

 

 

As novas propostas de trabalho das bibliotecas da SES/SP vão 

permitir maior interação, fortalecimento e promoção das unidades que 

integram a Rede.  

Todo o foco deste trabalho está voltado para modernizar, inovar os 

serviços e adequar as ações com as necessidades do processo de trabalho 

da Secretaria e a competência necessárias para satisfazê-las. 

 



A reunião terminou com uma confraternização entre os 

participantes, e com a certeza de muito trabalho para 2020. 

 

 

 

 

Para acessar a apresentação, clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 12/11/2019 

Lilian Schiavon 

Coordenação Técnica das Bibliotecas  SES/SP 

Coordenação da BVS Rede de Informação e Conhecimento 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

http://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2019/11/Apresentação-Plano-Estratégico-Rede-Bibliotecas-SES-061119_versao-081119.pdf

