
 

 

       

 

COMITÊ INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DE PERIÓDICOS  

DA BVS ENFERMERÍA (BDENF-LILACS-REV@ENF) 

 

EDITAL 01/2018/BVS Enfermería 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DE 

PERIÓDICOS DA BVS ENFERMERÍA (BDENF-LILACS-REV@ENF) 

 

A Coordenação da BVS Enfermería Internacional, tendo em vista a Deliberação da XI Reunião da 

Rede Internacional BVS Enfermería e da 16ª Reunião do Comitê Consultivo da BVS Enfermagem 

Brasil, torna pública a abertura de inscrições de candidatos para composição do Comitê 

Internacional de Avaliação de Periódicos da BVS Enfermería. 

 

1) Da constituição do Comitê: 

O Comitê Internacional de Avaliação de Periódicos será coordenado pelo Coordenador da BVS 

Enfermería e composto por 09 membros titulares e dois suplentes, dentre os Editores ou ex-

editores de periódicos de Enfermagem Iberoamericanos indexados na BVS Enfermería (BDENF ou 

LILACS ou REVENF) ou membros de Comitês Editoriais, com titulação mínima de doutor, 

pesquisador reconhecido na área da Enfermagem, com envolvimento em atividade de comunicação 

científica e com disponibilidade e compromisso para a função. O Comitê reunir-se-á 

ordinariamente, duas vezes ao ano (presencial ou virtualmente) para o desenvolvimento de suas 

atribuições e elaborará relatório anual de suas atividades. 

 

É desejável que o Comitê seja representativo dos países da América Latina & Caribe, Portugal e 

Espanha e que seus membros tenham experiências acumuladas no campo da comunicação 

científica em Enfermagem. O Comitê será composto por nove membros titulares distribuídos da 



 

seguinte forma: Coordenador da BVS Enfermería (membro titular nato); até 03 membros do Brasil e 

05 membros representantes de outros países da América Latina & Caribe, Portugal e Espanha. O 

mandato dos membros do Comitê será de 4 anos admitidas reconduções.  

 

O Comitê terá como sede a Coordenação da BVS Enfermería (Secretaria Executiva) e sua instalação 

se dará durante XII Reunião Internacional da Rede BVS Enfermería que se realizará no dia 

04/11/2018 durante o XVI Colóquio Panamericano de Investigación em Enfermería 

2) Atividades 

As atividades a serem realizadas pelos membros do Comitê consistem em participar ativamente 

para o desenvolvimento das funções e atribuições do Comitê Internacional, como se segue: 

 Avaliação sistemática e permanente de periódicos da área de Enfermagem no âmbito ibero-

americano para inclusão ou exclusão nas bases BDENF, LILACS e REV@ENF; 

 Acompanhamento da qualidade dos periódicos baseados em critérios pré-aprovados, com 

emissão de relatórios com recomendações de melhoria aos editores dos periódicos de 

Enfermagem;  

 Atualização contínua dos critérios de avaliação e seleção de periódicos para as bases BDENF, 

LILACS e REV@ENF; 

 Análise da produção científica nacional e internacional da área de Enfermagem no cenário 

iberamericano; 

 Promoção de estudos sobre a produção científica da Enfermagem em termos bibliométricos 

e cienciométricos;  

 Desenvolvimento de sistema de compartilhamento de experiências com a BIREME para 

garantir homogeneidade no processo de avaliação de periódicos. 

 Elaboração de Relatórios Anuais de Atividades. 

3) Pré-requisitos 

Os candidatos a Membros do Comitê Internacional de Avaliação de Periódicos da BVS Enfermería 

(titulares e suplentes) deverão ser pesquisadores, especialistas em Enfermagem ou Ciências da 

Saúde, possuírem titulação mínima de Doutor, ter reconhecimento por suas expertises em pesquisa 

e apresentar experiência em atividades de comunicação científica (membro de Conselho Editorial / 

Comitê de Editoração / Conselho de Editores de periódico científico ou ter exercido a função de 

Editor) e na avaliação de artigos científicos para periódicos indexados em bases internacionais. 

 

3) Inscrições para Membro do Comitê Internacional de Avaliação de Periódicos da BVS Enfermería 

- Período de inscrição: 08/10/2108 a 19/10/2018 

- Documentação: 



 

1) Curriculum Vitae contendo formação acadêmica, vínculo profissional, principais cargos 

ocupados, atividades científicas publicações científicas e vinculação com o processo de 

comunicação científica em enfermagem (editor-chefe, editor associado, membro de comitê 

editorial, consultor ad hoc, dentre outros) dos últimos cinco anos.  

2) Carta de Apresentação contendo um breve resumo da formação acadêmica, experiência em 

pesquisa e de comunicação científica e motivo do interesse na candidatura (máximo duas 

laudas). 

3) Carta de recomendação de sua Instituição ou superior imediato (máximo duas laudas). 

4) Carta de Registro de Candidatura preenchida – modelo anexo. 

 

Os interessados deverão inscrever-se enviando a documentação para o e-mail da Coordenação da 

BVS Enfermería:  

ENF-Projeto BVS Enfermeria Regional  

bvsenfermeria@enf.ufmg.br  

com cópia para  

Francisco Carlos Félix Lana 

xicolana@ufmg.br 

 

5) Da seleção: 

 

O processo de escolha para os membros do Comitê será realizado por três colaboradores da BVS 

Enfermería indicados pela Coordenação e obedecerá aos critérios estabelecidos para sua 

composição e os requisitos apresentados neste Edital. 

 

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2018. 

 

 

 
Prof. Fr. Francisco Carlos Félix Lana 

Coordenador da BVS Enfermería 
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 COMITÊ INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DE PERIÓDICOS DA BVS ENFERMERÍA 

CARTA DE REGISTRO DE CANDIDATURA  

 

 

Ao 

Prof. Francisco Carlos Félix Lana  

Coordenador da BVS Enfermería 

 

Eu, _______________________________________________ (NOME), _____________________ 

(FUNÇÃO) ______________________________ (INSTITUIÇÃO), (PAIS), portador (a) do título de 

doutor outorgado por ___________________________ (INSTITUIÇÃO), em ______ (DATA), 

manifesto meu interesse em participar da seleção para composição do COMITÊ INTERNACIONAL 

DE AVALIAÇÃO DE PERIÓDICOS DA BVS ENFERMERÍA, na qualidade de ____________________ 

(TITULAR OU DE SUPLENTE), conforme previsto no Edital 01/2018/BVS Enfermería.  

 

Encaminho em anexo meu CV resumido com atividades dos últimos 05 anos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

________________________________________ 

Assinatura do Candidato(a) 

 

Data___________ (cidade), _______________ (país)___________. 


