COMITÊ INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DE
PERIÓDICOS DA BVS ENFERMERÍA

MARCO REFERENCIAL DE CRIAÇÃO - DELIBERAÇÃO:
Instâncias:
XI Reunião Internacional da Rede BVS Enfermería Lima/Peru - set/2018
16ª Reunião do Comitê Consultivo da BVS Enfermagem Brasil

a) Formalizar a Comissão de Avaliação de Periódicos da BVS Enfermagem Brasil
para o cenário ibero-americano por meio de Edital;
b) Institucionalizar o Comitê na XII Reunião da Rede Internacional BVS
Enfermería a se realizar em Havana/Cuba por ocasião da Reunião
Internacional e Redes de Enfermería no XVI Colóquio Panamericano de
Investigación em Enfermería - 04/Novembro/2018.

A) ASPECTOS GERAIS DAS ATRIBUIÇÕES, COMPOSIÇÃO, INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
1) FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO COMITÊ INTERNACIONAL


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 préaprovados, 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 iberomericano;



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



Elaboração de Plano de Trabalho Quadrienal e Relatórios Anuais de Atividades;



Compartilhamento

de

experiências

com

a

BIREME

para

garantir

homogeneidade no processo de avaliação de periódicos.

2) COMPOSIÇÃO DO COMITÊ
O Comitê Internacional de Avaliação de Periódicos será coordenado pelo Coordenador
da BVS Enfermería (membro nato), Coordenador do REV@ENF (membro nato) e
composto por nove membros titulares e quatro suplentes, que deverão ser editores ou
ex-editores de periódicos de Enfermagem ibero-americanos indexados na BVS
Enfermería (BDENF ou LILACS ou REVENF), 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 será assessorado pela LILACS/BIREME e poderá contar com a colaboração de
consultorias externas.

3) DA SELEÇÃO DOS MEMBROS
A composição do Comitê é organizada, de forma a contemplar representantes dos
países da América Latina & Caribe, Portugal e Espanha; sendo o Coordenador da BVS
Enfermería (membro titular nato); Coordenador da Coleção REVENF (membro titular
nato); três membros do Brasil e seis membros representantes dos países da América
Latina & Caribe, Portugal e Espanha.
3.1 - A seleção será realizada a cada quatro anos, por meio de Edital, divulgado no
portal da BVS Enfermería por meio de:
a) 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;
b) 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);
c) Carta de recomendação de sua Instituição ou superior imediato (máximo
duas laudas);
d) Carta de Registro de Candidatura.
3.2 - Será realizada por Comissão de Seleção designada pela coordenação da BVSEnfermería.
3.3 - Da representação do Brasil: O Comitê poderá contar com no máximo três
representantes titulares, excluída a Coordenação da BVS Enfermería e do
REV@ENF por serem membros natos.
3.4 - O mandato dos membros do Comitê será de 4 anos admitidas reconduções.
3.5 - A sede do Comitê será a da Coordenação da BVS Enfermería – Secretaria
Executiva – Escola de Enfermagem da UFMG.

3.6 - O Comitê poderá convidar pareceristas ad hoc para participar dos processos de
avaliação das revistas, para comporem grupos de trabalho específicos a serem
estabelecidos e também como e colaboradores para processo de desenvolvimento
da avaliação da comunicação científica em enfermagem.

4) DOS TRABALHOS
O Comitê reunir-se-á ordinariamente, com a presença de cinco membros no mínimo,
duas vezes ao ano, para o desenvolvimento de suas atribuições e elaborará Plano de
Trabalho para o quadriênio e Relatório Anual de Atividades. O Comitê poderá ser
reunir em ambiente virtual de acordo com as necessidades e possibilidades.

B) COMISSÃO QUADRIÊNIO 2019 – 2023
A Comissão de Seleção foi composta pelo Dr. Francisco Carlos Félix Lana, Coordenador
da BVS Enfermagem; Dra. Maria Itayra Padilha, membro da BVS Enfermagem e Dra.
Janine Schirmer, membro da BVS Enfermagem e teve como referência o Edital
01/2018/BVS ENFERMERÍA lançado em 04 de outubro de 2018. As inscrições ficaram
abertas no período de 08/10/2108 a 19/10/2018. Ao final do processo foram inscritos
17 candidatos dos seguintes países: Brasil (05), Cuba (02), México (04), Chile (02),
Colômbia (01), Argentina (01) e Portugal (01) – Anexo a íntegra do Relatório da
Comissão em 30/08/2018 e aprovada pela XII Reunião Internacional da Rede BVS
Enfermería ocorrida em Havana, em 04/11/2018. A Comissão indicou as seguintes
orientações na perspectiva de aperfeiçoar o processo e que foram acatadas pela XII
Reunião:
a) Indicação da candidata Dra. Maria Helena Palucci Marziale, como MEMBRO
NATO da BVS Enfermería, considerando que é a Coordenadora do REVenf, e
portanto essencialmente é parte do Comitê Gestor da BVS Enfermería;
b) Indicação de que os SUPLENTES do Comitê Internacional de Avaliação de
Periódicos da BVS Enfermería, deveriam ser internacionais, e não brasileiros,
considerando que a priori há uma representação de cinco brasileiros, contando
a participação do Coordenador da BVS Enfermería e a Coordenadora do
REV@ENF.

c) Aceite, excepcionalmente, da candidatura de pesquisadores sem o Título de
Doutor, nos casos em que os candidatos tivessem expertise de atuação como
Dirigentes de Associação de Editores, Associações internacionais como SciELO e
também outras associações vinculadas a produção de conhecimento em saúde
de enfermagem.

Adicionalmente, a XII Reunião Internacional da Rede BVS Enfermería resolveu também
ampliar para quatro o número de suplentes na perspectiva de incluir novos
colaboradores.
Desta forma, o Comitê Internacional de Avaliação de Periódicos da BVS Enfermería
ficou assim constituído para o Quadriênio 2019 – 2023.

MEMBROS TITULARES:
1 - Coordenador da BVS Enfermería - Prof. Dr Francisco Carlos Félix Lana – Brasil
2 - Coordenador da Coleção REVENF – Profa Dra Maria Helena Marziale
3 - Profa Dra Emiko Egry - Brasil
4 - Profa Dra Luciana Puchalski Kalinke - Brasil
5 - Profa Dra Selma Regina de Andrade - Brasil
6 - Profa Dra Sara Mendoza - Chile
7 - Prof Dr Jose Enrique Alfonso Mandanet - Cuba
8 - Profa Dra Angelica Ramirez - México
9 - Prof Dr Wilson Cañon - Colômbia
10- Profa Dra Teresa Maria Mendes Diniz de Andrade Barroso - Portugal
11 - Prof Dr Jesús Molina Múla – Argentina / Espanha

MEMBROS SUPLENTES:
1 - Profa Dra Reyna Matus – México
2 - Prof Dr Lazaro Luiz Hernandez Vergel – Cuba
3 - Profa Dra Viviane Jofré - Chile
4 - Profa Dra Maria Tereza Rojas - México

1ª Reunião do Comitê Internacional de Avaliação de Periódicos:
Realizada no dia 17/07/2019 por meio de sistema de WebConference/RNP com a
seguinte pauta:
1) Discussão do Plano de Trabalho Quadriênio 17/07/2017 a 17/07/2023 e
metodologia de trabalho: atividades, grupos de trabalho, cronograma e
estratégias de desenvolvimento;
2) Instituição do 15 ° Processo de Avaliação de Periódicos (em continuidade às
edições anteriores que ocorreram no âmbito da BVS Enfermagem Brasil:
apresentação dos novos critérios BDENF e LILACS e indicação de pareceristas e
encaminhamentos.
3) Deliberações:
- Convidar as Revistas indexadas na LILACS a integrarem a BDENF e as
indexadas na SciELO a integrarem a BDENF e a LILACS, quando sediadas na
América Latina – sem necessidade de avaliação formal
- Assessoria da Sueli Mitiko Yano Suga, Coordinadora da Rede LILACS / BIREME
- Constituição de um grupo de apoio técnico e administrativo: Profa. Giselle
Lima da Escola de Enfermagem da UFMG e A BibliotecÁria Jordana Rabelo,
ambas da Secretaría Executiva da BVS Enfermería

EDITAL 01/2018/BVS Enfermería
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ INTERNACIONAL DE
AVALIAÇÃO DE PERIÓDICOS DA BVS ENFERMERÍA
(Retificado pela XII Reunião da Rede Internacional BVS Enfermería – Nov.2018

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 oito membros e dois suplentes, dentre os Editores
ou ex-editores de periódicos de Enfermagem Iberoamericanos indexados na BVS
Enfermería (BDENF ou LILACS ou REV@ENF) 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
para o desenvolvimento de suas atribuições e elaborará relatório anual de suas
atividades. O Comitê poderá se reunir em ambiente virtual de acordo com as
necessidades.

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 e quatro suplentes distribuídos da seguinte forma: Coordenador da
BVS Enfermería (membro titular nato); Coordenador do REV@ENF (membro titular
nato), com 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 será assessorado pela LILACS/BIREME
e poderá contar com a colaboração de consultoria externa.

O Comitê terá como sede a Coordenação da BVS Enfermería (Secretaria Executiva) e
sua instalação se dará durante Reunião Internacional da Rede BVS Enfermería a se
realizar no dia 04/11/2018 em Havana / Cuba por ocasião do XVI Colóquio
Panamericano de 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:
4 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;
5 Acompanhamento da qualidade dos periódicos baseados em critérios préaprovados, com emissão de relatórios com recomendações de melhoria aos
editores dos periódicos de Enfermagem;
6 Atualização contínua dos critérios de avaliação e seleção de periódicos para as
bases BDENF, LILACS e REV@ENF;
7 Análise da produção científica nacional e internacional da área de Enfermagem no
cenário iberamericano;
8 Promoção de estudos sobre a produção científica da Enfermagem em termos
bibliométricos e cienciométricos;
9 Desenvolvimento de sistema de compartilhamento de experiências com a BIREME
para garantir homogeneidade no processo de avaliação de periódicos.

3) Pré-requisitos
Os candidatos a Membros titulares e suplentes do Comitê Internacional de Avaliação
de Periódicos da BVS Enfermería 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 15/10/2018
- 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 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, 01 de outubro de 2018.

Francisco Carlos Félix Lana
Coordenador da BVS Enfermería

O presente Edital foi elaborado pelo Grupo de Trabalho:
10 EEUFMG – Secretaria Executiva BVS Enfermagem
Dr. Francisco Carlos Félix Lana
11 BIREME/OPAS/OMS
Sueli Suga
12 EERP- USP
Dra. Maria Helena Marziale
Dra. Regina Maria Garcia de Lima
13 Revista da Escola de Enfermagem da USP
Dra. Emiko Egry
14 Associação Brasileira de Enfermagem – ABEN
Dra. Dulce Barbosa

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,

_______________________________________________

_____________________

(FUNÇÃO)

(NOME),

______________________________

(INSTITUIÇÃO), manifesto meu interesse em participar da seleção para composição do
COMITÊ INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DE PERIÓDICOS DA BVS ENFERMERÍA,
conforme pevisto no Edital 01/2018/BVSEnfermería

Atenciosamente,

________________________________________
Assinatura do Candidato(a)

Data___________ (cidade), _______________ (país)___________.

RELATÓRIO DA SELEÇÃO DO COMITÊ INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DE
PERIÓDICOS DA BVS ENFERMERÍA – Edital 01/2018/BVS ENFERMERÍA

A Comissão de Avaliação foi composta pelo Dr. Francisco Carlos Félix Lana,
Coordenador da BVS Enfermagem; Dra. Maria Itayra Padilha, membro da BVS
Enfermagem; Dra. Janine Schirmer, membro da BVS Enfermagem.

O Edital 01/2018/BVS ENFERMERÍA foi lançado em 04 de outubro de 2018, e as
inscrições ficaram abertas no período de 08/10/2108 a 19/10/2018. Ao final do
processo foram inscritos 17 candidatos dos seguintes países: Brasil (05), Cuba (02),
México (04), Chile (02), Colômbia (01), Argentina (01) e Portugal (01).

A Comissão de Avaliação realizou a análise dos documentos (Currículo, Carta de
Apresentação, Carta de recomendação de sua Instituição ou superior imediato e, Carta
de Registro de Candidatura preenchida) enviados pelos candidatos levando em conta
os seguintes pré-requisitos para candidatura, contidos no Edital: "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".

Após análise dos documentos de modo individual pelos membros da Comissão, foi
realizada uma reunião por meio do sistema webex no dia 30/10/2018 com a presença
de uma observadora, a Dra. Niurka Vialart Vidal, que cedeu o espaço da Representação
da OPAS em Havana/Cuba para a realização da reunião, considerando que as Dras.
Maria Itayra Padilha e Janine Schirmer encontravam-se no Brasil em seus respectivos
estados de residência.

Nesta reunião, cada um dos membros da Comissão apresentou a sua avaliação e foram
compatibilizados e acordados os aspectos concordantes e discordantes nas avaliações
para se chegar a um consenso do ideal em termos dos critérios de candidaturas.

Antes de definir o quadro geral dos Membros do Comitê Internacional de Avaliação
de Periódicos da BVS Enfermería (titulares e suplentes), foi ponderado que a
candidata Dra. Maria Helena Palucci Marziale, deveria ser considerada como MEMBRO
NATO da BVS Enfermería, considerando que é a Coordenadora do REV@ENF, Coleção
SciELO Enfermería – Sub-projeto da BVS Enfermería e portanto, essencialmente
configura-se como parte do Comitê Consultivo da BVS Enfermería.

A segunda questão definida pela Comissão foi de que os SUPLENTES do Comitê
Internacional de Avaliação de Periódicos da BVS Enfermería, deveriam ser
internacionais, e não brasileiros, considerando que temos a priori uma representação
de cinco brasileiros, contando a participação do Coordenador da BVS Enfermería e a
Coordenadora do REV@ENF.

A terceira questão definida pela Comissão é de que seriam aceitas, excepcionalmente,
a candidatura de pesquisadores sem o Título de Doutor, nos casos em que os
candidatos tivessem expertise de atuação como Dirigentes de Associação de Editores,
Associações internacionais como SciELO e também, outras associações vinculadas à
produção de conhecimento em saúde de enfermagem.

Após estas considerações e com base na representatividade das candidaturas, a
Comissão sugeriu indicar 03 suplentes (ao invés de 02 como previsto no Edital) como
forma a ampliar a representatividade e o trabalho cooperativo. O quadro abaixo
apresenta a classificação Final das candidaturas ao Comitê Internacional de Avaliação
de Periódicos da BVS Enfermería - Edital 01-BVS-Enfermeria.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
PAÍS
1.
BRASIL
Emiko Egry
Luciana Kalinke
Selma Regina de Andrade
Regina Witt
Leandro Barbosa

CLASSIFICAÇÃO
1o
2o
3o
4o
5o

CATEGORIA
TITULAR
TITULAR
TITULAR

2.
MÉXICO
Angelica Ramirez
Maria Tereza Rojas
Reyna Matus
Manuel Cisneiros
3.
CHILE
Sara Mendoza
Viviane Jofre
4.
COLÔMBIA
Wilson Canon
5.
CUBA
Jose Enrique Alfonso Mandanet
Lazaro Luiz Hernandez Vergel
6.
PORTUGAL
Teresa Maria Mendes Diniz de
Andrade Barroso
7.
ARGENTINA
Jesús Molina Múla

1o
2o
3o
4o

TITULAR
SUPLENTE
SUPLENTE

1o
2o

TITULAR
SUPLENTE

1o

TITULAR

1o
2o

TITULAR
SUPLENTE

1o

TITULAR

1o

TITULAR

Desta forma, o Comitê Internacional de Avaliação de Periódicos da BVS Enfermería
fica constituído com a seguinte configuração:

TITULARES:
1 - Francisco Carlos Félix Lana – Membro Nato – Coordenador da BVS Enfermería
2 - Maria Helena Marziale – Membro Nato – Coordenadora do REV@ENF
3 - Emiko Egry - Brasil
4 - Luciana Kalinke - Brasil
5 - Selma Regina de Andrade - Brasil
6 - Sara Mendoza - Chile
7 - Jose Enrique Alfonso Mandanet - Cuba
8 - Angelica Ramirez - México
9 - Wilson Cañon - Colômbia
10 - Teresa Maria Mendes Diniz de Andrade Barroso - Portugal
11 - Jesús Molina Múla - Argentina

SUPLENTES
1 - Maria Tereza Rojas - México
2 - Reyna Matus - México
3 - Lazaro Luiz Hernandez Vergel – Cuba
4 – Viviane Jofré - Chile

A Comissão de Avaliação das Candidaturas para o Comitê Internacional de Avaliação
de Periódicos da BVS Enfermería, encerrou seus trabalhos no dia 30/10/2018, as
15horas, horário Brasil e submete este relatório para aprovação na Reunião da BVS
ENFERMERÍA que acontecerá no dia 04 de novembro de 2018, em Havana - Cuba.
Dr. Francisco Carlos Félix Lana, Coordenador da BVS Enfermagem;
Dra. Maria Itayra Padilha, membro da BVS Enfermagem;
Dra. Janine Schirmer, membro da BVS Enfermagem.

