
Reunião – Bireme 2009



Ações
 Atualização da 

versão do Drupal  
e incorporação de 
novos  módulos 
web. 2.0;



Ações:
 Acesso facilitado aos recursos do repositório, através 

do portal agregador (Drupal) – integração Drupal x 
CWIS; 



Ações
 Compartilhamento de 

informação nas redes 
sociais
 Permitir que todo conteúdo 

seja compartilhado com outros 
interessados no tema 
proposto, possibilitando 
também  a formação de novas 
relações entre pessoas;



Ações
 Inclusão dos cursos  de auto-aprendizagem do 

DATASUS
 Tecnologias na Educação 
 TAB Win 
 Sistema SCNES 
 SUS - Sistema único de Saúde 
 Bolsa Família

http://billyjean.ensp.fiocruz.br/~ensp/cvsp/?q=node/57745
http://billyjean.ensp.fiocruz.br/~ensp/cvsp/?q=node/57741
http://billyjean.ensp.fiocruz.br/~ensp/cvsp/?q=node/57742
http://billyjean.ensp.fiocruz.br/~ensp/cvsp/?q=node/57743
http://billyjean.ensp.fiocruz.br/~ensp/cvsp/?q=node/57744


Ações
 Integração  do Banco de Notícias da ENSP/Fiocruz 

com o portal;

 Aproximadamente 
1000 notícias 
da área de saúde pública



Ações
 Atualização da versão 

do CWIS  e inserção de 
novos recursos.

Total : 1800 
recursos 
atualizados



RSS

Web 2.oWeb 2.o
Facebook
Twitter
Rating

etc

Modelo Tecnológico

RSS

WebService



Atualização Drupal 6.0
 Tema;

 Desenvolvimento de um tema personalizado para o portal
 Módulos Incorporados:

 Taxonomy – classificação do conteúdo (tags)
 Feed/Feed to Node – exibição do conteúdo do repositório 
 CCK – criação de campos
 Views2 – Personalização de exibição de conteúdo
 Panels – organização  da exibição do conteúdo
 AddThis – compartilhamento do conteúdo em Redes 

Sociais
 Embedded Video Field – exibição dos vídeos incorporados
 FiveStar – ranqueamento do conteúdo



Problemas/Dificuldades
 Técnicos:

 CWIS – interface não amigável para o usuário final;
 CWIS - Não possui tradução para a língua portuguesa.
 Falta de integração/comunicação entre as equipes 

técnicas dos nodos para a adoção dos padrões 
tecnológicos.

 Gestão:
 Dificuldade na gestão dos recursos do projeto .



Expectativas para 2010

 Orientar as instituições  na adoção  dos padrões exigidos para inclusão de 
cursos e documentos no repositório 

 Promover apropriação coletiva do modelo tecnológico

 Incorporação do acervo de vídeos do Canal Saúde/Fiocruz

 Estudo comparativo do DSPACE e DRUPAL-BIBLIO para susbstituir o CWIS;
 Integração total Drupal x Repositório  
 Criação de contas de usuário (single sign on)
 Definição de perfis e permissões
 Busca  Facetada 
 Blogs
 Boletim informativo



Novo Portal 

CVSP 2.0 beta

http://billyjean.ensp.fiocruz.br/~ensp/cvsp


Contatos
 Coordenação 

Ana Furniel 
furniel@ensp.fiocruz.br

 Equipe técnica 
Ana Paula Mendonça
anapaula@ensp.fiocruz.br

Rosane Mendes
rosane.mendes@ensp.fiocruz.br

mailto:furniel@ensp.fiocruz.br
mailto:anapaula@ensp.fiocruz.br
mailto:rosane.mendes@ensp.fiocruz.br
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