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ALERTA APCISRJ
Editorial

A APCIS encerra mais um ano de intenso trabalho colaborativo
com o sentimento do dever cumprido!
Em 2013 nos comunicamos sem parar sobre: liderança, autoaprendizagem de línguas
estrangeiras, marketing em unidades de informação, perfil do bibliotecário, depoimento de
bibliotecárias que passaram pela diretoria da associação, preservação e acesso a um acervo
de obras raras, ferramenta de gerenciamento de referências bibliográficas. Estabelecemos
parcerias com outros grupos de profissionais da informação e documentação do RJ,
interagimos, colaboramos e continuamos a aprender!
Agradecemos a todos que, de alguma maneira, mostraram-se participativos em 2013, nos
ajudando assim a manter a APCIS/RJ sempre viva e atuante.
Um agradecimento especial aos palestrantes, dinamizadores, professores, pesquisadores,
colaboradores e instituições que acolheram e apoiaram as solicitações da APCIS. Entendemos
que é importante registrar nossa gratidão àqueles que dedicaram parte do seu tempo em prol
de um trabalho associativo que visa unicamente o fortalecimento da nossa carreira e da nossa
profissão. Veja as fotos da nossa reunião de planejamento das atividades para 2014 e
confraternização no Facebook: https://www.facebook.com/Apcisrj
A TODOS OS NOSSOS PARCEIROS, COLABORADORES E AMIGOS: UM FELIZ NATAL
E MUITA PAZ, PROSPERIDADE E ALEGRIA EM 2014!

Zotero
O curso ministrado por Leonardo Simonini (Chefe substituto da Biblioteca de Saúde
Pública/FIOCRUZ) e em parceria com a UERJ e o apoio da EBSCO, foi um sucesso
na avaliação dos alunos. A atividade foi realizada no dia 26 de novembro, com duas
turmas (manhã e tarde) de alunos interessados e dispostos a aplicar e disseminar o
que foi demonstrado no curso.
Veja as fotos em nosso Facebook: https://www.facebook.com/Apcisrj

Novo Deit-Libras
A terceira edição do Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua
de Sinais Brasileira (Libras), baseado em linguística e neurociências cognitivas, já está
disponível para aquisição no site da editora da Universidade de São Paulo (Edusp).
Mais informações: www.edusp.com.br/detlivro.asp?ID=414336

Representatividade dos trabalhos apresentados no CBBD 2013
Leia esse texto muito interessante, publicado no blog Bibliotecários Sem Fronteiras. Fala sobre
os termos utilizados nos trabalhos enviados para o último CBBD, que aconteceu este ano em
Florianópolis:
http://bsf.org.br/2013/08/18/representatividade-dos-trabalhos-apresentados-no-cbbd-2013/

Você conhece o Portal da Escrita Científica?
O Portal da Escrita Científica do Campus USP de São Carlos tem por objetivo
auxiliar na formação de escritores de artigos científicos através do oferecimento de
minicursos voltados à estruturação e linguagem de documentos científicos (teses e
artigos), ferramentas de apoio à escrita, gerenciamento de referências e editoração,
etc.: http://www.escritacientifica.sc.usp.br/

SNBU 2014
O próximo Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU) será em Belo
Horizonte/MG, de 16 a 21 de novembro de 2014. O tema do evento é “Bibliotecas
universitárias e o acesso público à informação: articulando leis, tecnologias, práticas
e gestão”.
Mais informações: https://www.bu.ufmg.br/snbu2014/

Datas da Saúde
01.12 - Dia Mundial de Luta Contra a Aids
02.12 - Dia Pan-Americano de Saúde
05.12 - Dia da Acessibilidade
06.12 - Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da Violência contra as
Mulheres
09.12 - Dia do Fonoaudiólogo - Data instituída pela Lei nº 11.500/2007
09.12 - Dia da Criança Defeituosa
09.12 - Dia do Alcoólico Recuperado
10.12 - Dia Internacional dos Povos Indígenas
10.12 - Dia dos Direitos Humanos
13.12 - Dia do Cego
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