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Comité Consultivo SciELOParaguai 

En Paraguai, a InstituiçãoCoordenadora do Instituto de InvestigaçõesemCiências da Saúde 
da Universidade Nacional de Assunção (IICS-UNA) según Acta de Compromisso para o 
desenvolvimento da iniciativa SciELOParaguai disponible en: 
http://scielo.iics.una.py/avaliacao/Acta%20de%20compromiso%20SciELO%20Py%202007.
pdf. 

O diretor do IICS-UNA é o coordenador do Comitê Executivo, que terá o número 
necessário de membros para resolver questões urgentes. 

O Comitê Consultivo (CC) écomposto por pesquisadores, editores representantes da 
comunidadediretamente relacionados à comunicação científica nacional e tem os 
seguintes objetivos: 

a. Decidir a inclusão e permanência de revistas na coleçãoSciELO Paraguai; 

b. Mantener atualiza os critérios de avaliação para a administração 
epermanênciade revistas na coleçãoSciELO Paraguay; 

c. Establecer los indicadores de desempenho das revistas de lacolección 
SciELOParaguay, um ser publicado periodicamente; 

d. Definir e aperfeiçoar o funcionamento do Comitêcom vistas a 
umamelhoreficiência de seus objetivos. 

Forman parte do Equipo SciELO Paraguay representantes de: 

a-Universidade Nacional de Assunção (UNA): Instituto de InvestigaçõesemCiências da 
Saúde (IICS); Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV); Faculdade de Ciências Químicas 
(FCQ); Faculdade de CiênciasExatas e Naturais (FCEN); Faculdade de CiênciasAgrárias 

(FCA); Faculdade de Ciências Médicas (FCM), b-UniversidadeAutônoma de Assunção 

(UAA), c.Ministério de Saúde Pública e Social Social (MSP e BS): Instituto Nacional de 

Saúde (INS); Hospital Nacional de Itauguá; Instituto de Medicina Tropical (IMT), d-
Sociedades Científicas: Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP); Sociedad Paraguaya de 

Medicina Interna (SPMI); Sociedad Paraguaya de Cirugía (SOPACI); e-Editores que 
representam a ColecçãoSciELO Paraguay. 

Cada uma das representaçõesacimadeverá contar comum titular e um suplente 

As reuniões do CC serão presididas pelo coordenador do Comitê Executivo. O Comitê 
Consultivo se reunirá pelo menos trêsvezesao ano e tambémpoderá contar 
emsuasreuniões e atividades, com a participação de especialistas e consultores, para 
atender a finalidades específicas, quandonecessário. 

Todas asdecisões das reuniões do Comité Consultivo serão informadas publicamente na 
secção "Avaliação de Revistas", no local da ColecçãoSciELOPy. 
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