Associação dos Profissionais de Informação e Documentação em
Ciências da Saúde do Estado do Rio de Janeiro
CNPJ: 00.642.979/0001.00
E-mail: apcisrj@apcisrj.org / http://www.apcisrj.org http://Twitter.com/APCIS

ALERTA APCIS
Editorial

Fevereiro de 2012

Reinício
Dizem que, ao acordar, é preciso primeiro espreguiçar-se, bocejar, alongar-se para depois levantar-se de vez. Pois
este boletim vai cumprir esta função – será uma ponte entre as férias e o início das atividades do ano de 2012.
Esperamos que todos tenham tido Boas Festas e desejamos que o ano que se inicia nos traga boas perspectivas e
muitas realizações.

Duplicatas
no
Portal



Intercâmbio de Duplicatas via APCIS

Intercâmbio de Duplicatas de periódicos e livros. Este é um serviço oferecido pela APCIS/RJ em colaboração com
as bibliotecas da área de saúde do RJ a todas as bibliotecas interessadas. Sempre que houver listagens de duplicatas
disponíveis, você poderá achar os links para elas em http://www.apcisrj.org/.
 Tem interesse? Entre no Portal da APCIS, e clique no Menu em Serviços> Duplicatas.
Pode imprimir as relações, verificar as lacunas de sua coleção e remeter seu pedido
diretamente à biblioteca que está oferecendo os exemplares, usando o email informado
junto à oferta. Os atendimentos serão realizados por ordem de data do recebimento dos
emails. Caberá à biblioteca solicitante determinar a forma como os periódicos serão
transportados.


6º.ENBIB
2012

Mande listas de duplicatas de livros e revistas para cleucivania@apcisrj.org

6º ENBIB - Encontro de Bibliotecas Biomédicas
Novos caminhos para os bibliotecários da Saúde: desafios e perspectivas.
27 a 30 de Agosto de 2012.
Mais uma atividade está confirmada no programa preliminar do Encontro: É a entrevista sobre etiqueta empresarial,
com Tania Freire, bibliotecária da CPRM.

ResearchGate
Rede social para cientistas tem mais de 1 milhão de usuários.
De acordo com os administradores do site, 30 brasileiros, em média, se registram diariamente.
Conheça melhor: www.researchgate.net

Cursos 2012

Cursos planejados:
Este ano teremos cursos de Liderança, com Rafael Guzmán em março; Propriedade Industrial, com Evanildo dos
Santos em abril; Desenvolvimento de coleções, com Dolores Perez em maio; Didática, com Jane Guzmán; e muito
mais. Aguarde detalhes. Acompanhe pelo portal: http://www.apcisrj.org

Anuidades
2012

Afiliado à APCIS, aí vai um lembrete:
Você que se afiliou à APCIS para fazer o 5º.ENBIB em 2009 ou algum curso depois disto, lembrou-se de pagar os
anos de 2010 e 2011? Nós não mandamos boletos de cobrança.
Não deixe acumular – A APCIS mantém anuidades com valores baixos mas tem por política não dar anistia. Veja se
seus pagamentos estão em dia.
Quer afiliar-se? Veja todos os detalhes > Sobre>Afiliação>Inscrição em http://www.apcisrj.org
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