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Sobre o DirEve

Definição
Ferramenta para a criação de diretórios de eventos científicos

Objetivo
Divulgar eventos nacionais e internacionais da área da saúde 



Acesso ao DirEve Regional



Características do DirEve

� Sistema multiusuário

� Permite alimentação descentralizada
(altamente recomendada)

� Possui campos para descrição do evento

� Disponibiliza link para o site do evento



Critérios do DirEve

� Congressos
� Simpósio
� Seminário
� Fórum
� Reunião
� Conferência
� Encontro
� Palestra

� Feiras e exposições
� Prêmios e concursos
� Convenção
� Jornada
� Mesa Redonda
� Colóquio
� Painel
� Workshop

• Não devem ser incluídos no diretório eventos fechados , que são apenas 
para participantes  da instituição que o promove.

• Devem ser incluídos no diretório eventos científicos na área da saúde , 
como:



Critérios do DirEve
A cobertura temática e regional dos eventos deve es tar em concordância 
com a cobertura da BVS com a qual o DirEve está associado, que podem ser:

� Regional
� Nacional
� Temática

Exemplos

DirEve Regional : BVS de alcance regional . Incluir eventos de todas as áreas da 
saúde, de toda a região da América Latina e Caribe .

DirEve da BVS Saúde Pública : BVS de alcance temático nacional . Incluir 
eventos que tenham como tema principal Saúde Pública de todo o Brasil . 

Eventos fora do alcance temático ou regional favor indicar para inclusão no 
DirEve Regional

� Temática nacional
� Temática regional
� Institucional * (permite eventos fechados)

� ...



Administração geral do DirEve

� Perfil Documentalista:  
• inclui novos registros 
• tem acesso a lista de eventos

� Perfil Editor:
• Completa e valida os registros do 

documentalista preenchendo os campos 
complementares

� Perfil Administrador:
• Publica os eventos validados
• Administra os usuários 
• Realiza manutenção e atualização da base



Formulário de administração
• Status do registro : Validado, Não validado, Indisponível, Marcado para 
indisponibilização (em desuso)

• Nome do evento : separar títulos dos subtítulos por dois pontos; s eparar 
eventos com dois nomes por ponto final (exemplo: Congresso X. Encontro Y )

• Datas de início e fim

• URL do evento : registrar URL com informações sobre o evento

• Cidade : Em caso de eventos virtuais, como é um campo obri gatório, 
registrar neste campo a informação Virtual

• País

• Email

• Outros meios de contato : telefone, fax, endereço, outros e-mails, skype, o u 
qualquer outro mencionado



Formulário de administração: parte II

• Idioma oficial : Caso haja mais de um, como não é um campo repetit ivo, 
registrar informação no campo de Observações. Se ho uver informações 
sobre tradução simultânea, também registrar no camp o de Observações.

• Tipo de evento : selecionar na lista

• Público alvo : não redigir texto, preencher apenas se for inform ado

• Área temática : descreve a abrangência temática do evento com des critores 
do tesauro DeCS (Descritores em Ciências em Saúde).  Escolher descritores 
gerais.

• Temas específicos : descreve os assuntos específicos abordados no eve nto. 
Escolher descritores mais específicos.

• Observações : descrição de informações importantes não registra das nos 
campos anteriores



Formulário de Administração: diferenças de 
versões

�Local de Realização do Evento

�Endereço

�Telefone

�Fax

�Estado

�Eventos Paralelos

�Promoção e Organização

As versões do DirEve Regional e do DirEve da BVS Sa úde Pública 
são diferentes, sendo que a versão da BVS SP aprese nta os 
seguintes campos adicionais:



Indicação de eventos pelos usuários
• Noção de cooperação e participação como elemento de extrema 
importância

• Possibilidade de contribuição de forma simples através de 
formulário disponível na página pública, sem necess idade de 
criação de usuário e senha,

• Sugestões devem ser validadas, submetendo-se aos critérios de 
inclusão



Como indicar eventos na BVS Regional



Como indicar eventos no DirEve Regional



Como indicar eventos na BVS SP



Como indicar eventos no DirEve BVS SP



Leitura recomendada

DirEve: documentação sobre 
metodologia e aplicativos

http://bvsmodelo.bvsalud.org/php/level.php?lang=pt& com
ponent=27&item=2



Links de interesse

DirEve Regional – público
http://diretorios.bvs.br/

DirEve Regional – administrativo
http://diretorios.bvs.br/direve/admDireve/

Sistema DirEve – Versão Demo
http://productos.bvsalud.org/docs/level2.php?channel=demodireve

&lang=pt&graphic=yes&product=bvs-
direve&mode=php&lic=true



Acesso e contato DirEve Saúde Pública

DirEve Saúde Pública – público
http://eventossp.icict.fiocruz.br/direve/

DirEve Saúde Pública – administrativo
http://eventossp.icict.fiocruz.br/direve/admDireve

Contato:
Maria de Fátima Moreira Martins
Chefe da Biblioteca de Saúde Pública/ICICT-FIOCRUZ
fmartins@icict.fiocruz.br



Questões?



Muito Obrigada!

Contato: direve@bireme.org


