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Internetbvs

Rede de fontes e 
fluxos de informação

1 2 3 4 5 usuario

Rede de produtores, 
intermediários, usuários

No modelo da BVS a rede de instituições produtoras, intermediárias e usuárias de 
informação científica, técnica e factual operam redes de fontes de informação no espaço 
virtual da BVS. Mais de 2000 instituições operam direta ou indiretamente produtos e 
serviços da BVS

Para promover o acesso eqüitativo à informação e conhecimento atualizado e desenvolver 
ambientes aprendizes e informados, a BIREME vem desenvolvendo uma metodologia 
baseada em linhas de ação para que organizações, re des, sistemas, unidades, 
ambientes e contextos estejam plenamente informados , operando seus fluxos 
locais de informação integrados à rede de fontes e f luxos de informação da BVS
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Quem somos? O que sabemos? Como descobrir o que sabemos ? 

http://cv-saudebucal.bvs.br



“Todo mundo tem determinado conhecimento
ninguém sabe tudo, o conhecimento está no coletivo”
Michel Serres – Filósofo Francês





Comunicação - evolução

• Telégrafo
• Fotografia
• Cinema
• Telefone (1900)
• Rádio (1925)
• Cinema sonoro

(1930)
• Televisão (1950)

• Computador
• Fax 
• PC
• Multimídia
• Foto e vídeo

digital
• Internet

Fonte: J. B. Járdines, Cuba

• Sinais

• Desenhos

• Linguagem

• Escrita

• Imprensa

• Correio



Fonte: Prof. Pacheco, PUC-PR citado por Filipe Cassapo, 2006









Comunidades Virtuais – Ambientes Colaborativos

• Termo utilizado para os agrupamentos humanos que surgem no

ciberespaço, através da comunicação mediada pelas redes de

computadores.

• É uma iniciativa inerente às organizações baseadas em

conhecimento

• Identificam interesses comuns e valores da comunidade;

• Viabilizam contribuições variáveis

• Possibilita conexões entre indivíduos independente de localização

geográfica

• As participações podem ser assíncronas

• Sua essência é o compromisso e a ética dos seus participantes







... ambiente de comunicação

entre gestores, pesquisadores, conselheiros, bibliotecários, 
profissionais da saúde, estudantes e cidadãos

interessados em informação e documentos pertinentes à saúde 
pública. 

Comunidade Virtual da Rede de Bibliotecas e Unidades 
de Informação Cooperantes da Saúde

Brasil (Rede BiblioSUS).



http://http://cvcv--redebibliosus.bvs.brredebibliosus.bvs.br
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Inserir Notícias



Carregar Documento em Arquivo









Muito Obrigada! Dúvidas? 

Comunique-se com o gestor da Comunidade Bibliosus:

http://cv-redebibliosus.bvs.br/


