Relatório da III Reunião do Comitê Nacional da Rede BiblioSUS realizada no dia 11/12/2015 nas
dependências do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Ceará – LACEN, na cidade de Fortaleza
/ CE, onde estiveram presentes Francisco Lana, Região Sudeste; Maria do Carmo, Região Nordeste; Sílvia
Lessa, Região Sul; Raquel Santos, Região Norte, Sandra Teixeira e Shirlei Rodrigues, Região Centro Oeste.
Shirlei destacou a importância da validação do Regimento do Comitê Nacional da Rede BiblioSUS, onde se
discutiu apenas alguns tópicos e solicitou que todos devem avaliar e enviar o Regimento até o dia 23/12.
Discutimos quanto ao formulário de cadastramento da Rede BiblioSUS que necessita passar por uma
formulação onde foi manifestado que muitas instituições reclamam que alguns campos que não
conseguem entender. Sandra ficou de enviar o link do formulário para os membros do comitê para
analisarem.
Outra discussão foi o envio das publicações onde Shirlei informou que está conversando com a Editora MS
para realizar a impressão e envio destas publicações.
Lana destacou que além do envio das publicações após se cadastrarem oferecer o software gerenciador de
bibliotecas para estas instituições.
Sílvia informou que teve dificuldades em contatar as instituições que se recadastraram.
Shirlei sugeriu o envio de um documento assinado pelo Comitê para estas instituições e Raquel sugeriu que
a pessoa que fique como responsável/representante da Rede BiblioSUS seja alguém do quadro efetivo;
Que um bibliotecário em cada estado fique responsável em planilhar as publicações para inserção na
futura base de dados, pois a classificação e indexação não têm como um leigo realizar; sugeriu que a
planilha já seja encaminhada junto com as publicações por exemplo ou que um bibliotecário em cada
região fique responsável em encaminhar a planilha já pronta para os demais representantes da rede que é
o que nós iremos fazer no Estado do Pará para evitar problemas com o conselho regionais de
biblioteconomia; sugere também que se verifique os editais das instituições de fomento para conseguir
computadores para implantação da Rede, sugeriu verificar junto ao Banco do Brasil que disponibiliza por
doação os computadores que não são mais sendo usados na instituição (contribuições Raquel).
Sílvia sugeriu que quando fosse enviado as publicações para as instituições fosse encaminhado para os
membros esta relação.
Shirlei sugeriu que quando o documento fosse enviado aos gestores enviar junto 3 publicações.
Sílvia sugeriu que fosse feito uma portaria para envio de publicações do MS para a Rede BiblioSUS.
Discutimos o melhoramento do site da Rede BiblioSUS e criação de um campo de pesquisa para o site da
Rede BiblioSUS e disponibilizar os e-books no site.
Quanto a inserção no ColecionaSUS discutimos como será esta validação dos registros e que precisamos
seguir os critérios de seleção.
Sílvia sugeriu que fosse feito um Fórum de Capacitação do Gnuteca para o ano de 2016.
Shirlei sugeriu uma teleconferência em Março para discutirmos quanto a customização do Gnuteca para
usar no ColecionaSUS – LILDBI.

Sandra sugeriu que esta reunião de customização do Gnuteca com interoperabilidade com LILDBI fosse
realizada num primeiro momento com a equipe da Bireme e depois em março teleconferência com as
unidades que usam o Gnuteca para as discussões quanto a customização.
Sílvia relatou como foi criado os Nuresc através de Portaria da SES e que os outros membros se quiserem
envia o modelo.
Ficou acordado na reunião que teremos reuniões virtuais e presenciais para acompanhamentos e
monitoramentos no ano de 2016 aproximadamente a cada dois meses, 1ª quarta-feira, conforme abaixo:

Março – 02/03/2016 - virtual
Maio – 04/05/2016 – virtual
Junho – presencial – será em Minas Gerais. Lana ficou de confirmar data
Agosto – 03/08/2016 – virtual
Novembro – 09/11/2016 - virtual

Encaminhamentos:
- Enviar os documentos da Rede BiblioSUS para os membros do Comitê: Regimento, Relação de Instituições
recadastradas por região; Mapa da Rede; Política de Seleção do ColecionaSUS; Plano de Ação e o
Formulário de Recadastramento;
- Marcar reunião com os responsáveis pelo Gnuteca com a equipe da Bireme em SP para customização do
software;
- Criar grupo no Whatsap;
- Ver Bireme capacitação da Metodologia LILACS para não bibliotecários no ano de 2016.

