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O Bibliotecário e a Inclusão Social
Da leitura do Preâmbulo do Código de Ética da IFLA para Bibliotecários e outros
Profissionais de Informação, aprovado em agosto de 2012, podemos destacar o
direito de acesso à informação. A ideia dos direitos humanos, particularmente como
expressa a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas de
1948, requer de todos reconhecer e identificar a humanidade de todos os povos e
respeitar seus direitos. Em particular, o Artigo 19 estabelece os direitos de livre
opinião, expressão e acesso à informação para todos os seres humanos.
No que diz respeito a questões de inclusão social, o Código de Ética considera que
para promover a inclusão e erradicar a discriminação, os bibliotecários e outros
profissionais da informação devem assegurar que o direito de acesso à informação
não pode ser negado e que serviços equitativos são fornecidos para qualquer
pessoa de qualquer idade, nacionalidade, crença política, condição física ou mental,
gênero, descendência, educação, renda, condição imigratória ou de asilo, situação
matrimonial, origem, raça, religião e orientação sexual. Consulte o Código de Ética
da IFLA: http://goo.gl/kxgRkA
Jeorgina Gentil Rodrigues
Presidente APCIS/RJ
Roda de Conversa “Direito de acesso à informação às pessoas portadoras de
deficiência auditiva”
A APCIS/RJ promoverá essa Roda de Conversa, dia 27 de abril de 2015 às 13:30
na Maternidade Escola da UFRJ. Aline Alves (ICICT/Fiocruz) e Claudiana Gomes
(UFF) conversarão sobre o tema, e Cleucivânia Freire (APCIS/RJ) será nossa
facilitadora. Para mais informações:
http://www.apcisrj.org, https://www.facebook.com/Apcisrj, https://twitter.com/Apcis

Agende-se! Curso sobre Elaboração de Trabalhos Acadêmicos
Nos dias 12 e 14 de maio de 2015 a APCIS/RJ ministrará o curso, com as instrutoras
Cassia de Deus, Jeorgina Gentil e Thais Vieira. O objetivo é orientar a elaboração
de trabalhos acadêmicos e técnico-científicos. Informe-se:
http://www.apcisrj.org, https://www.facebook.com/Apcisrj, https://twitter.com/Apcis

Portal de periódicos da Fundação Oswaldo Cruz
A Fiocruz lançou em março deste ano um novo portal de periódicos para a
integração de sete revistas. São elas: “Cadernos de Saúde Pública”, “História,
Ciências, Saúde – Manguinhos”, “Memórias do IOC”, “RECIIS”, “Revista FITOS”,
“Trabalho, Educação e Saúde” e “Visa em Debate”. Conheça o portal:
http://www.periodicos.fiocruz.br/

Fique de Olho!
Estudo analisa o uso de redes sociais na avaliação do impacto científico
Veja o texto publicado no blog Scielo em Perspectiva, sobre o uso das redes sociais
na comunidade acadêmica. Apesar do crescente interesse da comunidade
acadêmica nas redes sociais como ferramenta de comunicação científica, pouco se
sabe a respeito do perfil de uso destas ferramentas, e sobre como medidas
tradicionais de impacto científico com base em citações (índices off-line, impacto offline) se correlacionam com as novas medidas de impacto (índices online, impacto
online). Leia na íntegra: http://goo.gl/yVYNvX

Sites Interessantes
Blog de Olho na CI
Para se aproximar dos acontecimentos profissionais na Ciência da Informação e
áreas correlatas, a revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e
Biblioteconomia (PBCIB), da Universidade Federal da Paraíba, criou o blog De olho
na CI. O público-alvo são os profissionais da informação e todos aqueles que
buscam se manter informados sobre a área da Ciência da Informação:
Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e Gestão da Informação. Acesse:
http://www.deolhonaci.com/

Eventos

IV Seminário de Estudos de Informação
Com o tema “Ética e Políticas da Informação: agentes, regimes e mediações”, o
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal
Fluminense – PPGCI/UFF está organizando esse Seminário, que acontecerá de 9 a
11 de setembro de 2015. Nesta edição pesquisadores discutirão temáticas de
pesquisa relacionadas às questões das políticas e regimes de informação voltados
ao acesso e referidos a princípios éticos, como inclusão, acessibilidade, regimes de
verdade
e
direito
à
memória.
Informações:
https://www.facebook.com/events/780341678719301/

Datas da Saúde
04-04 Dia Nacional do Parkinsoniano
07-04 Dia do Médico Legista
07-04 Dia Mundial da Saúde
08-04 Dia Mundial de Combate ao Câncer
12-04 Dia do Obstetra
14-04 Dia do Técnico em Serviço de Saúde
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