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Localizado na Vice Direção de Pesquisa e Inovação, anteriormente 
Vice-Direção de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, o NAAC 
da ENSP, apresenta a seguinte constituição atual, seguindo o PLANO 
OPERACIONAL da Fiocruz:

Sheila Mendonça de Souza – VDPI e Forum de Informação
Rita Mattos - CCI
Leticia Barreiro – VDPI
Ana Paula Maricato - NIT
Maria Cecilia Barreira - SECA
Patricia Santos  - Documentação
Fatima Lopes - Repositório e Gestora da Comunidade ENSP no ARCA
Ivair Luques - TI 
Maria da Conceição Arruda - Biblioteca de Saúde Pública
Gizele Rocha - Biblioteca de Saúde Pública
Simone Dib - Biblioteca de Saúde Pública
Maurício de Seta - EAD
 



PECULIARIDADES QUE IMPACTAM A IMPLEMENTAÇÃO DO 
NAAC-ENSP 

Produtos 
geralmente 
se fazem em 
coautoria 
com uma das 
categorias 
citadas

Credenciados 
de maneira 
temporária 
ou 
permanente 
em 
programas de 
ensino da 
ENSP

Profissionais 
em diferentes 
categorias, 
muitas 
transitórias.

Grande 
mobilidade 
interinstituci
onal.

Centenas de 
produtos 
anuais.

Algumas 
centenas de 
participantes.



CONTAMOS AINDA COM OS SEGUINTES ASPECTOS PRÓPRIOS DA 
UNIDADE:

Repositório de centenas de publicações arquivadas em meio digital e 
já transferidas ao ARCA;

Processo de publicação de dissertações e teses já estabelecido há 
anos, CADASTRADOS no ARCA, através da Biblioteca de Saúde 
Pública;

Demanda para complementação futura pelo arquivamento de outros 
TCCs e produtos EAD;

Disponibilidade de profissional da área de Direito atuando como 
servidor no NIT, favorecendo a solução dos casos de embargo;

Expertise e rotina estabelecida, semestral, de uso do SCRIPT 
LATTES para extração de dados diretamente dos CVs.



ATRIBUIÇÕES E FLUXOS NO NAAC-ENSP

A Vice-Diretora SHEILA MENDONÇA participa na elaboração colegiada do desenho funcional 
do NAAC, juntamente com a direção da ENSP. Reforça a proposta para incentivar a politica de 
acesso aberto na ENSP e o auto arquivamento de documentos preservando, entretanto, como 
atividade principal a busca ativa de materiais para disponibilização em AA, preparação de 
orientações e divulgação para esclarecimento da comunidade cientifica sobre o tema, 
intermediação necessária junto aos colegiados e Fiocruz no bojo da politica de informação 
aprovada para a ENSP, e outras ações inerentes. 

A equipe da VDPI, representada por LETICIA BARREIRO, é encarregada de repassar o 
levantamento periódico da produção cientifica anual (referências revisadas, sem duplicação) 
extraída do lattes para o REPOSITÓRIO CCI, inclusive com atualização anual dos nomes dos 
periódicos em que a ENSP publica. 

A SECA, na pessoa de CECILIA BARREIRA, está encarregada de manter o fluxo de 
dissertações e teses, envio de dados conferidos para a BIBLIOTECA e REPOSITÓRIO CCI. 

FATIMA LOPES, na qualidade de Gerente da Comunidade ENSP e responsável pelo 
REPOSITÓRIO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA ENSP, participa das definições necessárias ao 
funcionamento e arquivamento de referências recebidas, busca de artigos e outros, produção 
e arquivamento de objetos digitais etc.



 A BIBLIOTECA de Saúde Pública, através da bibliotecária MARIA DA CONCEIÇÃO 
ARRUDA, acompanha a alimentação do sistema com metadados e objetos digitais 
referentes a teses e dissertações. As bibliotecárias GIZELE ROCHA e SIMONE DIB 
participam das reuniões mensais do NAAC-ENSP e colaboram para a melhoria deste 
processo no âmbito da biblioteca.

 As questões inerentes à DOCUMENTAÇÃO, pelas quais responde PATRÍCIA SANTOS, 
juntamente com a equipe do REPOSITÓRIO ENSP, preocupam-se com os tipos de 
documentos, alimentação, prioridades etc. de um sistema de arquivamento do conjunto 
de referencias e objetos digitais. 

 Pela área de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, IVAIR NÓBREGA vem provendo solução 
para interoperabilidade.

 O NIT é permanentemente representado pela servidora ANA PAULA MARICATO, mas é 
também presente  através da profissional em Direito, CAROLINA FRANCO, que assegura 
mediante demanda o atendimento dos casos de embargo, contribuindo inclusive para a 
definição das categorias de documentos que podem ser disponibilizados imediatamente.

ATRIBUIÇÕES E FLUXOS NO NAAC-ENSP



DEMANDA PARA ARQUIVAMENTO NA ENSP

1. Teses e dissertações dos programas da ENSP (em andamento)

2. Artigos de periódicos (em andamento)

3. Livros e capítulos sem embargo/com períodos de embargo vencidos (em 
andamento)

OUTROS DOCUMENTOS EM DISCUSSÃO PARA FUTURO:

Material didático, material de divulgação, cartilhas, boletins e outros 
matérias decorrentes de projetos de pesquisa, cooperação e ensino.

Relatórios intermediários e finais de projetos desenvolvidos na ENSP, 
principalmente aqueles decorrentes de financiamentos do tesouro. 

DVD’s e outros documentos em mídia digital.



O NAAC da ENSP organizou-se e passou a atuar nos últimos dois anos. Ocorrem reuniões 
regulares com a finalidade de formação e nivelamento de condutas dos seus membros, 
alinhamento de decisões e encaminhamentos internos, contatos com o ARCA e deliberações 
conjuntas com o ICICT. Graças a esta forma de atuação já executamos:

Reuniões periódicas, algumas com a participação de convidados;

Atualização do  fluxo de cadastramento de teses e dissertações: SECA - Biblioteca de Saúde 
Pública;

Mais de 1.000 teses e dissertações já estão disponíveis no Arca;

Depósito, via script XML, no Arca de cerca de 700 artigos publicados em periódicos de 
acesso aberto, com 280 já disponíveis nesse momento no repositório;

Publicação de todos os números da Revista Radis, publicação da ENSP;

Busca de solução de Interoperabilidade do repositório ENSP e o ARCA.

EM DISCUSSÃO PARA FUTURO:
Incorporação da Base de Publicações sobre Saúde Indígena (Departamento de 
Endemias/ENSP).
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