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Neste mês, indicamos a dissertação “Gestão de acervos de periódicos
internacionais na área da saúde: subsídios para uma política de aquisição”, que
identifica e analisa modelos de gestão de acervo de periódicos eletrônicos em
bibliotecas de instituições de ensino e pesquisa. Pergunta-se: até que ponto a
necessidade de preservar a informação dentro da biblioteca supera as demandas
econômicas e os benefícios da distribuição on-line?
E a APCISRJ participou ativamente das comemorações ao dia do bibliotecário, no
evento organizado pelo CRB7, com a contribuição das entidades de classe e
universidades do Rio de Janeiro. Vejam as matérias e os links associados. Boa
leitura!
https://twitter.com/APCIS
https://www.facebook.com/Apcisrj

Atualização do Guia de Bibliotecas: lembrou-se?
Estamos na fase final de coleta de dados para atualização do Guia de Bibliotecas
Biomédicas 2014. Mas como nos faltam muitas respostas, e por não querermos
deixar dados desatualizados, estamos fazendo um esforço final para obtê-los por
telefone.
Verifique sua caixa de entrada e veja lá nosso pedido: O fornecimento de dados via
e-mail por parte da biblioteca não leva mais que 10 minutos. Responda!

Comemoração ao Dia do Bibliotecário
A APCISRJ esteve presente no evento organizado pelo CRB7, com contribuição das
entidades de classe e universidades do Rio de Janeiro, CCBB e o Instituto Goethe.
A atividade ocorreu nos dias 12, 13 e 14 de março. Vejam as fotos:
https://www.facebook.com/Apcisrj

Curso de Introdução à Gestão e Administração
de Acervos Bibliográficos Especiais de CT&I
As inscrições irão até o dia 25 de abril de 2014 e poderão ser feitas no site do Museu
de Astronomia e Ciências Afins (MAST), enviando a ficha de inscrição juntamente
com uma cópia do comprovante de pagamento realizado.
Mais informações com Vânia Rodrigues ou Celma Santos.
Tels. 3514-5270 ou 3514-5274/ e-mail: cda@mast.br

Atualize suas leituras!
Gestão de assinaturas de acervos digitais para bibliotecas é o tema de dissertação
de mestrado de Mônica Garcia na Fiocruz. Aluna do Programa de Pós-Graduação
em Informação e Comunicação em Saúde (PPGICS/ICICT/Fiocruz), defendeu em
fevereiro de 2014 sua dissertação de mestrado intitulada “Gestão de acervos de
periódicos internacionais na área da saúde: subsídios para uma política de
aquisição”. Para acessar a apresentação:
http://www.icict.fiocruz.br/content/gestão-de-assinaturas-para-acervos-debibliotecas-é-tema-de-dissertação
XXXVII ENEBD
Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia,
Documentação e Ciência da Informação
O Encontro será na Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de
Brasília, de 20 a 26 de julho de 2014. Mais informações:
http://soac.bce.unb.br/index.php/enebd2014/2014

Já está disponível a versão 2014 do DeCS
Está disponível online a versão 2014 dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS),
atualizados anualmente pela BIREME/OPAS/OMS como ação coordenada pela
gerência AFI. O DeCS inclui as versões em inglês, espanhol e português do
vocabulário Medical Subject Headings (MeSH), produzido pela National Library of
Medicine (NLM), acrescido de categorias que englobam áreas temáticas que
atendem às demandas da América Latina e Caribe.

Datas da Saúde

04.04 – Dia Nacional do Parkinsoniano
05.04 – Dia Mundial da Atividade Física
06.04 – Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida
07.04 – Dia Mundial da Saúde
08.04 – Dia Nacional do Sistema Braille
14.04 – Dia do Técnico em Serviço de Saúde
16.04 – Dia Nacional da Voz
17.04 – Dia Internacional da Hemofilia
25.04 – Dia Mundial da Luta contra a Malária
26 a 30.04 – Semana Pan-Americana de Vacinação
26.04 – Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial
28.04 – Dia Internacional das Vítimas de Acidentes de Trabalho e de Doenças Profissionais
30.04 – Dia Nacional da Mulher

Patrocínio

Diretoria
Presidente: Sandra Rocha Suzano Benigno; Vice-Presidente: Thais Vieira; 1ª. Tesoureira: Maria Martha Magno Calheiros; 2ª. Tesoureira: Carla Lucia Gama;
1ª. Secretária: Fatima Lopes Santos; 2ª. Secretária: Antonia Carmélia Brito; Assessoria Técnica: Celia Maria Lobo Mendes de Barros; Assessoria de
Relações Públicas: Célia Maria Gomes Maia; Conselho Fiscal: Ana Glória Pires, Wanda Latmann Weltman, Olimpia Vale de Resende.

Caso deseje cancelar o recebimento de nossos e-mails informativos, mande um e-mail para: fatima@apcisrj.org

