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Boletim PSI – Para Sua Informação

• Foi lançado em janeiro de 2003 

• Divulgar internamente e promover o 
compartilhamento de experiências sobre todas as 
atividades dos colaboradores da BIREME

• Contribuir para ampliar o conhecimento sobre a 
atuação da instituição e de resultados alcançados 
pelas equipes – metodologia de Ambientes 
Aprendizes e Informados (AAI)



• Celeiro de notícias 
para a Newsletter: 
uma parte das notícias 
publicadas no boletim é 
reeditada, passa pela 
avaliação do Comitê 
Editorial e, 
posteriormente, é 
publicada na  
Newsletter BVS

Boletim PSI – Para Sua Informação



AAI – Rede de Correspondentes PSI

Os produtores de 
conteúdo são a unidade 
de Comunicação e os 
Correspondentes do 
PSI, colaboradores 
designados por cada 
gerência, que aportam 
notícias no canal da 
sua unidade. A rede de 
Correspondentes tem 
reuniões mensais



• Informação obtida pela UC ou enviada por 
Correspondentes. Ex:

• WebCalendar 
• Portais da rede BVS
• ECOs
• ... ou portais externos de assuntos de 

interesse institucional
• Etc.

Elaboração de Conteúdo



Elaboração de Conteúdo

Estilo de redação das notícias
• O estilo de redação para publicações busca manter 

uma linguagem que reflita a identidade da 
instituição e ao mesmo tempo seja jornalística. 
Como referência, utilizamos os manuais de estilo da 
OPAS, Folha de S. Paulo e BIREME

• Há um Guia de Produção de Conteúdo na página 
de destaque do PSI para consulta em caso de 
dúvidas, além dos encontros mensais



Processo  de publicação

• Unidade de Comunicação: é responsável pela 
edição do conteúdo, adequando os textos à 
linguagem, estilo, acessibilidade e ainda 
direcionando o assunto para destaque ou canais 
do boletim

Correspondente Unidade de 
Comunicação 



• É organizado por 
canais dedicados a 
cada uma das 
Gerências da BIREME, 
à Direção e a temas de 
interesse da instituição

Processo de publicação

Organização do Conteúdo



Processo de publicação

Níveis de destaque das matérias
• Primário: fica na parte 

superior das páginas de 
chamadas do PSI, permite um 
título, um pequeno texto de 
apresentação e fotos

• Secundário: aparece na 
parte inferior e apresenta 
apenas o título

• Sem destaque: a 
chamada não aparece na 
primeira página



Processo de publicação

Canais internos
• Canais das gerências: 

alimentados 
exclusivamete pelos 
correspondentes



Processo de publicação

Canais internos
• Canais das gerências: 

alimentados 
exclusivamete pelos 
correspondentes

• Canais temáticos: 
todos os usuários 
podem publicar 
matérias, desde que 
estejam de acordo com 
a missão da instituição



Processo de publicação

Canais internos
• Congressos e 

Eventos, Viagens e 
Visitas e TV Plasma: 
canais de atualização 
diária que informam e 
dão visibilidade aos 
eventos e visitas com o 
envolvimento da 
BIREME



Processo de publicação

Integração com a TV Plasma
• Destaque para o canal 

TV do boletim, que tem 
integração com a TV 
plasma externa



Processo de publicação

Integração com e-Alert
• Envio de e-alert para 

todos os colaboradores 
da BIREME, 3 vezes 
por semana

• O e-alert contém 
chamadas para os 
principais eventos, 
viagens, visitas, além 
de novas notícias



Processo de publicação

Integração com Murais Internos
• Os Murais internos são 

atualizados a cada 15 
dias

• Conteúdo: destaques 
dos veículos de 
comunicação interna e 
externa, informação 
sobre benefícios, 
aniversariantes do mês, 
etc.



Processo de publicação

Tipos de usuário
• Administrador: gerencia a criação de usuários

• Administrador de conteúdo: tem permissão de 
visualizar, editar e colocar em destaque todas as 
matérias

• Coordenador: visualiza todas as matérias e edita 
apenas aquelas de sua gerência

• Comum: visualiza todas as matérias, mas edita 
apenas as que ele próprio publica



Processo de publicação

Inserção de notícias
• Interface 

administrativa do 
usuário comum 
(correspodente):  
publica, edita a própria 
matéria, visualiza 
matérias de outros 
correspondentes da sua 
gerência e matérias 
gerais, mas não tem 
permissão para editá-las



Processo de publicação

Inserção de notícias
• Clique em adicionar 

matéria



Processo de publicação

Inserção de notícias
• Coloque o título da 

matéria
• Acrescente o texto 

(corpo da matéria)
• Selecione o status
• Salve sua matéria
• Pronto. Está incluída 

no banco de dados do 
PSI



Processo de publicação

Inserção de notícias
• O próximo passo é  a 

inclusão de chamada



Processo de publicação

Inserção de notícias
• Na etapa de inclusão 

da chamada é possível 
escolher o canal. 
Podem ser criadas 
chamadas em diversos 
canais diferentes na 
mesma matéria



Processo de publicação

Inserção de notícias
• Além da chamada 

também é possível 
incluir arquivos, 
imagens/fotos e links



Newsletter BVS

• É uma publicação 
periódica, com seis 
notícias, disponíveis 
em português, 
espanhol e inglês



Newsletter BVS

• A Newsletter BVS foi lançada em maio de 2005

• Seu objetivo é maximizar a visibilidade das ações, 
eventos, avanços, experiências, práticas, informação 
e conhecimento em gestão e operação de fontes e 
fluxos de informação



Público Alvo

• Profissionais da área de saúde 

• Estudantes, pesquisadores 

• Demais interessados nos temas relacionados ao 
desenvolvimento das Redes BVS, SciELO e 
ScienTI, entre outras iniciativas com a participação 
da BIREME



• As notícias publicadas neste veículo são
de interesse ou relacionadas com a saúde individual 
e coletiva, com a promoção e fortalecimento de 
Ambientes Aprendizes e Informados nos âmbitos 
institucionais, comunitários ou de redes

• O conteúdo é elaborado por meio de colaboração 
em rede

Conteúdo



Workflow

• Equipe de Fortalecimento Organizacional (FO)

• Correspondentes internos

• Correspondentes externos



Workflow



Divulgação

• Os principais meios de divulgação das notícias 
da Rede BVS são:

- Portal Regional BIREME
- Site da Newsletter
- Mailing da NLBVS com mais de 16 mil e-mails 
cadastrados



Acessos 

• + 100 mil visitas provenientes de 164 países

* Estatísticas correspondente ao período de 22/03/2007 a 22/03/2009



Acessos por Países/territórios

* Estatísticas correspondente ao período de 22/03/2007 a 22/03/2009



Aplicativo NLBVS

• A NLBVS opera sobre uma instância do aplicativo 
Boletim PSI, customizada graficamente para essa 
finalidade

• linguagem de programação PHP 

• base de dados XISIS 

• servidor web Apache 



Interface de administração
Caixa de Busca

Ferramentas

Título das 
Matérias

Unidade de
desenvolvimento

Autor Status Alterado
em

Link da 
Matéria

Navegação



Adicionar Matéria



Edição de Matérias



Funcionalidades



Interface Pública



Capa NLBVS



Formulário de Cadastro



Lista de e-mails



Dúvidas? Perguntas?



Obrigada!

http://boletim.bireme.br

http://newsletter.bireme.br

Unidade de Comunicação/GA
psi@bireme.br

Unidade de Desenho Gráfico e Interfaces/GA
dgi@bireme.br

http://boletim.bireme.br/
http://boletim.bireme.br/
http://newsletter.bireme.br/
http://newsletter.bireme.br/
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