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XI REUNIÃO DO COMITÊ CONSULTIVO DA BVS-ECOS
Brasília, 20 de outubro de 2014

Participantes:
Alejandra Carrillo Roa – OPAS/OMS
Alessandra Renalle Almeida – DESID/SE/MS
Andréa Cristina Rosa Mendes – DESID/SE/MS
Carla Rúbia Florêncio Tardivo – DESID/SE/MS
Clementina Corah Lucas – DESID/SE/MS
Eliana Maria Dias Santiago – DAF/SCTIE/MS
Everton Nunes da Silva – UNB
Fabiola Sulpino Vieira – DESID/SE/MS
Flavio Saab – ANVISA
Heitor Werneck - ANS
Hellen Chrystine Zanetti – DESID/SE/MS
Ivana Rocha – DESID/SE/MS
Janice Dornelles de Catro – UFRGS
Jorge Otávio Maia Barreto – DECIT/SCTIE/MS
Kamylla Lopes – DESID/SE/MS
Keila Brito - GIEPES/UFPE
Mariana de Cravalho B. Ramos – DESID/SE/MS
Maykon Anderson Pires de Novais – UNIFESP
Mércia Pandolfo Provim - UFG
Paola Zucchi – UNIFESP
Raquel Cristina dos Santos – SESPA
Sabino Porto Junior - ANPEC
Sandra Cristina Teixeira – CGDI/SE/MS
Tatiany Volker Boldrini – DESID/SE/MS
Thaisa Ziliotto – BIREME/OPAS/OMS

A XI Reunião do Comitê Consultivo da BVS ECOS foi iniciada com uma rodada
de apresentações de seus representantes. A Sra. Fabiola Sulpino Vieira se apresentou
como Diretora do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e
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Desenvolvimento (DESID/SE/MS), e a Sra. Andréa Mendes como Coordenadora-Geral
de Economia da Saúde do Departamento.
A Sra. Mariana Ramos apresentou os informes sobre os encaminhamentos
definidos na X Reunião do Comitê ocorrida em 15 de abril de 2014, que abordaram os
resultados obtidos nas atividades desenvolvidas para o fortalecimento da BVS ECOS
desde a última reunião. Dentre os pontos, discutiu-se a proposta de gestão
compartilhada, apresentada pela Dra. Fabíola nas duas reuniões anteriores do comitê,
em que, de acordo com sua avaliação, pouco se avançou, permanecendo ainda sob
única responsabilidade do DESID.
A Sra. Paola Zucchi lançou dúvidas acerca da viabilidade da proposta e sugeriu
um maior apoio do DESID para construir o compartilhamento da gestão. A Sra. Fabiola
respondeu que o momento da reunião seria interessante para retomar esse ponto, já
que pouco foi construído nesse sentido.
Outro ponto discutido nos encaminhamentos foi a participação de profissionais
de informação no treinamento do sistema LILDBI-Web para a alimentação da base
ECOS. O DESID intermediou o contato das bibliotecas junto aos membros
representantes do Comitê Consultivo para levantar o interesse e confirmar a
participação de profissionais destas instituições no treinamento do sistema LILDBIWeb.
A

Sra

Mariana e a

Sra

Alessandra Renalle

apontaram que

esse

encaminhamento ainda possui pendências no que se refere à confirmação da data de
início do treinamento e dos nomes dos indicados para participar do curso. Com as
pendências sanadas, o curso poderá ser aberto. Esses dois pontos serão definidos
mais a frente, ao final da reunião.
Outro resultado dos encaminhamentos da última reunião levantado pela Sra.
Mariana é com relação a atualização por parte do DESID, dos arquivos de publicações
que estavam com problemas de acesso durante pesquisa bibliográfica no sítio da BVSEcos. O DESID fez toda a atualização das publicações, incluindo as alterações
solicitadas pela comunicação do MS, para a retirada das logos que identificassem a
marca de programas e da gestão do Governo Federal, durante o período eleitoral.
Em relação ao encaminhamento de migrar as publicações “Textos para
Discussão” do IPEA para a Base Ecos, o DESID verificou com a área de tecnologia do
IPEA que já iniciou o processo de indexação e catalogação diretamente na Base Ecos.
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Entretanto, sem a possibilidade de migração direta pela Base do IPEA, devido à
incompatibilidade inicial de linguagem de sistemas.
Mais um resultado obtido desde a última reunião foi a finalização do regimento
interno do Comitê Consultivo da BVS-Ecos com as considerações apresentadas pelos
seus representantes.
Sobre a possibilidade de participação e divulgação da BVS-Ecos em eventos,
realizados até o final de 2014, foi garantido um espaço de promoção e divulgação no VI
Congresso Latino-Americano de Economia da Saúde e XI Encontro Nacional de
Economia da Saúde, realizado em São Paulo no mês de setembro.
O último encaminhamento apresentado pela Sra. Mariana foi sobre a indicação
dos profissionais da informação de suas instituições que deverão participar do
treinamento LILDBI-Web, previsto para ser feito nesta reunião. A Sra. Mariana
esclareceu que um primeiro contato com os representantes do Comitê já foi iniciado
pela

Sra.

Jacqueline

Portales,

bibliotecária

do

DESID.

Entretanto,

esse

encaminhamento não avançou porque não havia definição da data para o início do
curso.
Ao final da apresentação dos resultados obtidos desde o último encontro, a
reunião seguiu com a apresentação da Sra. Thaisa Ziliotto sobre as atividades
realizadas pelo Projeto BVS-Ecos. Algumas ações como a criação dentro do portal
BVS-Ecos da seção de legislação, com portarias em financiamento e economia da
saúde, com acesso a saúde legis, teve destaque. Ela ainda pontuou as atividades
realizadas durante o VI Congresso Latino-Americano de Economia da Saúde e XI
Encontro Nacional de Economia da Saúde, como o mini-curso presencial de acesso à
BVS-Ecos com a participação de 50 pessoas; a divulgação do Curso EAD “Informação
e evidência científica na BVS-Ecos”, aberto para inscrições e ministrado pela UFG;
além da promoção da BVS-Ecos, com estande e materiais para divulgação.
Com relação a esta última atividade, a Sra. Thaisa questionou a localização do
estande no evento: fora da rota de circulação dos participantes, dificultou o acesso e o
conhecimento da atividade, prejudicando a divulgação.
A Sra Thaisa também comentou sobre a divulgação da BVS-Ecos realizada em
publicação de referência da área, o Jornal Brasileiro de Economia da Saúde (volume 6,
nº 2, edição de agosto de 2014). A representante da Bireme ainda apresentou
estatísticas de acesso ao mês de setembro, que foi considerada relativamente alta
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comparada aos meses anteriores, devido ao mini-curso de acesso à BVS-Ecos que
aconteceu no Encontro de Economia da Saúde.
Outro dado apresentado se refere ao número total de registros na Base-Ecos
(164). Diante desse último, a Sra. Thaisa reforçou a importância da participação dos
profissionais da informação e bibliotecários no treinamento do sistema LILDBI-Web
para fortalecer a base BVS-Ecos, previsto para acontecer em maio de 2015, no
auditório da Anvisa, em Brasília. Com relação às atividades programadas ainda para
2014, citou o curso presencial de acesso a BVS-Ecos na Unifesp, previsto para iniciar
em novembro.
Em seguida, a Sra. Andréa Mendes iniciou a apresentação da proposta do novo
projeto da BVS-Ecos, resultado de um desenho construído junto à Bireme, que contará
com um valor pré-definido de recursos e com duração de 2 anos. Informou que a
proposta estaria aberta a sugestões e questionamentos do Comitê. A Sra. Fabíola
acrescentou que o prazo final para fechar o projeto se encerra no final de outubro.
As propostas de macro atividades do projeto foram apresentadas pela Sra.
Thaisa Ziliotto, que destacou como ações regulares a operação do portal; capacitação
de usuários; marketing, promoção e divulgação; fortalecimento da Rede Social BVSEcos; e, a principal mudança, a atualização da plataforma tecnológica do portal BVSEcos, para o Wordpress.
O Sr. Everton Nunes questionou sobre a necessidade de mudança da
plataforma. A Sra. Thaisa respondeu ao questionamento afirmando que essa mudança
possibilitará maior interação com o usuário, melhor arquitetura da informação do portal
com uma estética mais atrativa, garantindo mais usabilidade e acessibilidade.
A Sra. Fabíola complementou que a mudança da plataforma também é uma
forma de se adequar melhor aos outros portais da BVS. Frisou ainda que o projeto está
aberto para críticas e que poderá agregar outras propostas do Comitê, como ações de
capacitações para a Base-Ecos, promoção e divulgação.
A Sra. Keila Brito perguntou se seria possível ampliar o número de indicações de
profissionais para o treinamento do sistema LILDBI-Web por instituição. A Sra. Fabíola
considerou que não haveria problemas, desde que houvesse espaço para atender a
demanda. Caso seja necessário, outras turmas poderiam ser abertas e inseridas no
novo projeto da BVS-Ecos.
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A Sra. Fabíola ainda considerou à criação de estratégias de divulgação mais
ousadas e que provocassem um maior acesso ao portal da BVS-Ecos. Considerou que
as capacitações também pudessem cumprir com esse papel de promover a BVS-Ecos
e, para isso, deveriam ser ampliadas para os estudantes de biblioteconomia das
instituições de ensino que participam do Comitê.
A Sra. Paola Zucchi perguntou se todos os bibliotecários que fazem parte das
instituições integrantes do Comitê já foram capacitados para acessar a base de dados
da BVS-Ecos. A Sra. Thaisa respondeu que não e por isso insistiu a respeito da
importância do treinamento do sistema LILDBI-Web para capacitação dos profissionais
de biblioteconomia das instituições participantes do Comitê. A Sra. Paola replicou
questionando se esses bibliotecários ao menos conhecem a BVS-Ecos e sugeriu que
fosse feito um trabalho de divulgação inicialmente com eles. O Sr. Everton avaliou que
para se ampliar um maior número de acessos à BVS-Ecos, o trabalho não deve se
restringir aos bibliotecários, pois a ideia é que o usuário faça essa busca de forma
direta, sem intermediação. Assim, o público a ser atingido é o usuário.
O Sr. Everton propôs ainda uma maior atualização na BVS-Ecos e para isso
sugeriu que fosse incorporado ao trabalho de divulgação, a produção de notícias para
divulgação dos materiais incorporados a base de dados da BVS-Ecos. Ainda, falou da
dificuldade de encontrar alguns documentos na base de dados da BVS-Ecos e citou a
necessidade de se atualizar os descritores para ampliar a base de pesquisa na
plataforma.
A Sra. Fabíola concordou com a necessidade permanente de se atualizar os
descritores para que possa ser capturado o maior número de documentos ligados à
área de Economia da Saúde.
A Sra. Sandra falou da necessidade de se criar demandas de acesso à BVSEcos, e propôs a construção de parcerias com os cursos de pós-graduação e mestrado
na área, além de reforçar a importância de se pensar estratégias de envolver os
bibliotecários no tema para serem agentes fomentadores e promotores da BVS-Ecos.
A Sra. Fabíola concordou com as duas considerações. Como estratégia para
atingir o público da biblioteconomia, ela sugeriu realizar um mapeamento dos cursos de
biblioteconomia existente nas universidades federais brasileiras para que seja realizado
um seminário que pudesse reunir pelo menos 2 bibliotecários por instituição, com o
objetivo de apresentar a temática e a ferramenta da BVS-Ecos. Sugeriu ainda que se
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pensasse em cursos de capacitação para os estudantes dos cursos de economia, com
o objetivo de se ampliar os usuários para o acesso à BVS-Ecos.
O Sr. Sabino Porto concordou com a ampliação da discussão e sugeriu que se
criasse um diálogo maior com os Departamentos de Economia das Universidades e os
conselhos de economia, a partir de um esforço conjunto do Comitê, para apresentar a
BVS-Ecos.
A Sra. Paola propôs que o comitê participasse mais dos congressos, seminários
e encontros da área, garantindo espaços de visibilidade e divulgação da BVS-Ecos.
O Sr. Sabino ressaltou a importância de se ampliar também para os usuários, e
sugeriu que se construísse um diálogo junto às plataformas de pesquisa em economia
para se disponibilizar o link da BVS-Ecos e realização de um cadastro para divulgação
das atualizações da BVS-Ecos aos usuários da plataforma.
A Sra. Raquel Santos convidou o comitê a participar do Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias (SNBU), que acontecerá em novembro, em Belo HorizonteMG, e garantiu um estande para a BVS-Ecos fazer promoção, realizar mini-cursos e
distribuir materiais.
A Sra. Paola sugeriu inserir o link da BVS-Ecos nos sites das bibliotecas
universitárias.
A Sra. Andrea propôs a construção de um Plano de Comunicação para a BVSEcos que pensasse em ações de divulgação de forma mais sistematizada,
considerando as propostas de divulgação apresentadas durante a reunião e que fosse
voltado para os diferentes públicos. Sugeriu a constituição de um subgrupo dentro do
comitê que se voltasse para essa tarefa.
O Sr. Sabino recomendou ainda o mapeamento de professores e departamentos
que já atuam em economia da saúde para se pensar junto com eles as ações
sistemáticas e estratégias de comunicação.
A Sr. Fabíola ainda considerou a inclusão dos alunos dos cursos de economia
não apenas como público das estratégias de divulgação da BVS-Ecos, mas também
como público dos cursos EAD da BVS-Ecos.
O comitê discutiu ainda sobre o andamento dos projetos elaborados pela Abres,
UNB e Unifesp para o fortalecimento da BVS-Ecos financiados por meio de Termo de
Cooperação, entre MS e OPAS.
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O Sr Maykon Pires iniciou apresentando a situação do projeto apresentado pela
Unifesp - que consiste na estruturação de um curso à distância voltado aos gestores de
saúde, com vistas a proporcionar capacidade técnica e analítica para o exercício de
pesquisa na BVS Economia da Saúde – que atualmente se encontra em processo de
aprovação pela área jurídica da Universidade e conta com o apoio da fundação para
gerir os recursos do projeto. O material que será utilizado no curso já está sendo
produzido e poderá ser otimizado e disponibilizado futuramente para uma formação
auto-instrucional. Foi solicitado à comunicação do DESID apoio à divulgação do curso.
A Sra Mariana informou que os recursos precisam ser empenhados ainda este
ano, do contrário será recolhido pela União. A equipe do DESID se colocou a
disposição para dialogar com a Unifesp e contribuir com esse processo de empenho
dos recursos para garantir a continuidade do projeto.
O Sr Everton seguiu com a apresentação do andamento do projeto da UNB que objetiva produzir material informativo e audiovisual (cartilhas e vídeos) para
fomentar o uso de gestão informada, através de evidência científica aos municípios
brasileiros, no âmbito da BVS-ECOS – que se encontra atualmente com seu processo
parado, por dificuldades encontradas nos trâmites de formalização do convênio com a
fundação da universidade. Atualmente existem quatro estudantes PIBC voltados para o
projeto e que estão iniciando algumas pesquisas.
A Sra. Mariana explicou os caminhos a serem seguidos para resolução das
dificuldades encontradas e colocou o DESID à disposição para contribuir com esse
processo de formalização do convênio.
A Sra Andrea informou ao comitê a respeito da produção de um manual de
tramitação para descentralização dos recursos em nível do MS, que se encontra em
desenvolvimento pelo DESID, para garantir mais agilidade e celeridade no processo de
tramitação dos projetos. Mais à frente, o material será disponibilizado para o comitê.
A Sra. Andrea apresentou a situação do projeto da Abres — que tem por objetivo
buscar produções em Economia da Saúde que não estejam indexadas em nenhuma
base de dados, para classificá-las e organizá-las em publicação para ser
disponibilizada na BVS-Ecos — atualmente em análise pela OPAS para liberação dos
recursos. A previsão é que até o final do ano o trâmite esteja resolvido.
O Sr. Everton incorporou à pauta da reunião a proposta — já discutida em
reuniões anteriores, mas que não obteve avanços — a respeito da criação de uma
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publicação com textos introdutórios de Economia da Saúde, com o objetivo de ser um
instrumento de disseminação e divulgação do campo da Economia da Saúde, voltado
para gestores e estudantes de graduação.
A Sra. Fabíola considerou a ideia da publicação importante. Entretanto, avaliou
que para o novo projeto da BVS-Ecos é necessário que as propostas tenham uma
agenda mais específica com a Bireme e uma interface mais direta com a BVS-Ecos.
Nesse sentido, sugeriu que o Comitê pensasse em outros meios para a materialização
da publicação, como a cooperação com a OPAS.
A Sra. Keila vê o material como uma estratégia eficiente que pode aproximar o
usuário, além de ser uma ferramenta pedagógica para uso em sala de aula pelos
professores e alunos de graduação e pós-graduação.
O Sr. Everton falou acerca da organização do livro que poderia ser via edital ou
indicação de especialistas da área para organizar e produzir os textos. O Sr. Sabino
questionou a possibilidade dos membros do comitê participarem da organização do
livro, por considerar uma ação de privilégio. A Sra. Paola acredita não haver problemas
em indicar membros do comitê para organizar a publicação por considerá-los aptos e
com expertise na área. A Sra. Fabíola defendeu a possibilidade do edital por trazer
mais isenção e democracia ao processo. A Sra. Alejandra apresentou uma experiência
de um edital de publicação já desenvolvido pela OPAS e se colocou à disposição para
contribuir. A Sra. Paola se colocou contrária ao edital por considerá-lo pouco eficiente
para avaliar a competência e o compromisso dos candidatos com a BVS-Ecos. Diante
da falta de consenso sobre a questão, a Sra. Fabíola propôs que o comitê
amadurecesse melhor o formato do livro e voltasse com essa discussão na próxima
reunião. O Sr. Everton ficou de encaminhar uma proposta para o comitê.
Outro ponto de pauta discutido pelo comitê foi referente à formalização do
Regimento Interno, por meio de publicação de portaria pelo MS. A Sra. Fabíola
informou que o regimento encontra-se sob avaliação da consultoria jurídica do MS
(Conjur), que já apontou a necessidade de se formalizar primeiramente, por meio de
outra portaria, o comitê consultivo da BVS-Ecos, além de outros comitês temáticos que
compões a BVS. O caminho, de acordo com Fabíola, é acordar com a CGDI a criação
das portarias para os comitês temáticos da BVS.
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Até a publicação da portaria e formalização do regimento interno, o comitê
definiu que o documento já fosse colocado em prática e disponibilizado no sítio da
BVS-Ecos.
Outro tema abordado foi a falta de participação de alguns membros do comitê —
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems)

— nas reuniões e atividades

desenvolvidas

sugeriu

pelo

coletivo.

A

Sra.

Fabíola

que,

já

seguindo

as

recomendações do Regimento Interno, fosse enviado um comunicado às instituições
pedindo informações a respeito da ausência dos seus representantes e se ainda
haveria interesse, da parte delas, em permanecer no comitê.
A Sra. Keila perguntou como se daria a substituição de membros do comitê por
motivos de aposentadoria. A Sra. Fabíola informou que a substituição é legal e que
apenas precisa ser formalizada pela instituição com a indicação de seu novo
representante.
A Sra. Mércia Pandolfo seguiu com a reunião apresentando o andamento do
“Curso de Informação e Evidências Científicas na BVS Economia da Saúde” de
autoaprendizagem em EAD, elaborado pela BIREME e hospedado em plataforma
Moodle na Universidade de Goiás. De acordo com a Sra. Mércia, o curso tem apenas
três pendências para ser iniciado: 1- disponibilizar o link do curso na biblioteca da UFG
de forma mais acessível e que permita uma melhor visualização ao usuário; 2- definir
responsáveis para darem suporte aos alunos durante a realização do curso; e 3- definir
como se dará a certificação do curso.
A Sra. Alessandra informou que está acordado com a Bireme que a instituição
dará o suporte temático e o DESID o suporte da ferramenta. A comunicação do
departamento ainda ficou de apoiar a divulgação do treinamento. A Sra. Fabíola
defendeu a certificação e perguntou se seria possível que a própria plataforma emitisse
o documento ao final do curso. A Sra. Keila complementou sobre a possibilidade de
formas de avaliação do aluno, seja por meio da participação, realização das tarefas do
curso ou aplicação de prova. A Sra. Mércia ficou de verificar a viabilidade das
propostas apresentadas e de dar retorno ao comitê.
Sobre a data de realização do treinamento do sistema LILDBI-Web para a
alimentação da base ECOS, as Sras Alessandra e Thaisa propuseram que o curso
9
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fosse realizado, após articulação com a Bireme, entre os dias 11 e 15 de maio de 2015,
na Anvisa, em Brasília.
A Sra. Fabíola questionou a data e defendeu que o curso fosse iniciado ainda
esse ano, por conta do prazo estabelecido no projeto. As Sras Alessandra e Thaisa
ficaram de construir uma nova data junto à Anvisa e encaminhá-la para o Comitê.
Os representantes do Comitê concordaram em articular-se com as bibliotecas
ou centros de informação de suas instituições de forma a obter o apoio dessas áreas
na indicação de profissionais da informação que possam participar do treinamento em
LILDBI-Web, previsto ainda para esse ano.
Ao final da reunião foi retomada a discussão da gestão compartilhada do Comitê
Consultivo pela Sra. Fabíola com o reforço da importância dessa iniciativa, para
garantir uma gestão mais estabilizada, diante das intensas mudanças de gestão no MS
que interferem diretamente na continuidade dos trabalhos.
A Sra. Keila apresentou o interesse da UFPE em compartilhar a gestão no futuro
e sugeriu que esse ponto voltasse a ser discutido na próxima reunião, para que se
possa amadurecer melhor a ideia.
Por fim, a Sra. Fabiola encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e a
efetiva participação do Comitê para o fortalecimento da BVS-Ecos.

Encaminhamentos:


Proposta para o novo projeto da BVS-Ecos: Realização de um mapeamento dos
cursos de biblioteconomia existentes nas universidades federais brasileiras para
organização de um seminário. Avaliação da possibilidade de participação das
universidades estaduais. O seminário será acompanhado pela equipe da Bireme e
DESID.



O DESID, com o apoio da Bireme e do comitê, desenvolverá uma pré-proposta de
um Plano de Comunicação para a BVS-Ecos, que envolvesse, após a realização de
um mapeamento, professores e departamentos de economia das universidades
federais, para se construir estratégias de comunicação para os estudantes desses
cursos e outros públicos. Ficou sugerido a constituição de um subgrupo dentro do
comitê que se voltasse para essa tarefa.



A comunicação do DESID contribuirá com a divulgação do curso EAD oferecido
pela Unifesp.
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O Sr. Sabino enviará o link da plataforma na área de pesquisa em economia para a
realização do cadastro da BVS-Ecos no espaço.



O Sr. Everton encaminhará para os membros do comitê a proposta de estrutura do
livro com sugestão de temas e conteúdos dos capítulos, para que o grupo
amadureça a ideia e apresente, na próxima reunião, uma proposta de viabilidade e
organização da publicação.



O DESID construirá junto à CGDI a proposta de criação de portarias para os
comitês temáticos da BVS, com o objetivo de avançar na formalização do comitê
consultivo e no Regimento Interno da BVS-Ecos.



O comitê seguirá as recomendações do Regimento Interno mesmo antes de sua
formalização. O DESID ficará responsável por disponibilizá-lo no sítio da BVS-Ecos.



O DESID encaminhará uma notificação ao Conass e Conasems pedindo
esclarecimentos a respeito da ausência de seus representantes nas reuniões do
comitê e se ainda haveria interesse, da parte deles, de permanecerem no grupo.



O DESID e a BIREME se responsabilizarão, respectivamente, pelo suporte técnico
e temático no “Curso de Informação e Evidências Científicas na BVS Economia da
Saúde” de autoaprendizagem em EAD, elaborado pela BIREME e hospedado em
plataforma Moodle na Universidade de Goiás. A comunicação do DESID apoiará o
processo de divulgação do curso internamente, junto à universidade, Rede-Ecos,
Núcleos de Economia da Saúde, Conass e Conasems, dentre outros públicos. A
Sra Mércia ficou de verificar e encaminhar para o comitê a viabilidade das
sugestões apresentadas sobre emissão de certificado automático por meio da
plataforma moodle e mecanismos de avaliação dos alunos do curso.



As Sras Alessandra e Thaisa reagendarão a data prevista para o treinamento
LILDBI-Web para uma data mais próxima, se possível ainda para o ano de 2014, e
encaminhá-la para o comitê validar.



Os representantes do comitê indicarão os profissionais da informação de suas
instituições que deverão participar do treinamento no sistema LILDBI-Web que
alimenta a Base ECOS. O DESID reencaminhará o email de solicitação da
indicação dos representantes, para que as instituições se articulem junto as suas
bibliotecas. O prazo definido para envio dos nomes foi de uma semana, após o
reenvio do email pelo DESID.
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Será discutido como ponto de pauta na próxima reunião do comitê, o tema da
gestão compartilhada, com a possibilidade de inclusão da UFPE nessa proposta de
gestão.
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