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“Atuar na APCIS faz bem à saúde!”
Um dos pilares do trabalho da APCIS é a colaboração! Sustentando idéias,
propostas, projetos e realizações, esta palavra-chave reduz o esforço individual, sem
comprometer a qualidade das ações e fortalece os resultados. Além disso, possibilita o
fazer junto, aprender com os mais experientes, estreitar relacionamentos, formular e
executar projetos e interagir!
Ainda nesse espírito, além das atividades regulares da associação, a APCIS/RJ
estabeleceu mais uma parceria em 2013. Juntou-se ao GIDJ/RJ e REDARTE, apoiados
pelo SINDIB-RJ, para colaborar na programação, promoção, organização e realização
de eventos que ocorrerão ao longo do ano, com o objetivo de discutir temas e
atualidades de interesse dos profissionais de informação e documentação, a serem
abordados por especialistas e/ou pesquisadores.
Você já percebeu que a reunião da APCIS do dia 06 de fevereiro, na Maternidade
Escola da UFRJ, será imperdível!?
Fique ligado na nossa programação. Participe!

COMO EU FAÇO? Como construo meu vocabulário em inglês
Venha comparar suas práticas de leitura de textos técnicos com as de outros participantes.
Moderadora: Gilda Queiroz, que irá apresentar inicialmente um guia de boas práticas, para
esquentar a discussão e troca de idéias em torno da autoaprendizagem de línguas estrangeiras.
Dia: 06 de fevereiro de 2013, das 9 às 12 horas
Local: Maternidade Escola da UFRJ
Endereço: Rua das Laranjeiras, 180 – Laranjeiras/RJ

A indexação de livros: a percepção de catalogadores e usuários de bibliotecas
universitárias. Um estudo de observação do contexto sociocognitivo com protocolos
verbais
Por que é importante investigar a indexação durante a catalogação? A resposta é que, por meio de
tal procedimento, é possível conhecer as realidades de bibliotecários e usuários. A pesquisa
apresentada neste livro se destaca por dois motivos: trata-se de um trabalho coletivo, com
objetivos, fundamentação teórica e metodológica comuns; adota uma abordagem sociocognitiva
que não só evidencia a tarefa de indexação de assuntos na catalogação de livros por
catalogadores, como também privilegia e entrelaça as diferentes visões dos usuários do catálogo,
discentes, docentes, pesquisadores, bibliotecários de referência e dirigentes de bibliotecas –
grupos que fazem parte do contexto sociocognitivo dos catalogadores, pois são usuários dos
resultados da tarefa que realizam. Esta publicação, organizada por Mariangela Fujita, é uma obra
de referência para os profissionais de biblioteconomia.
Acesse no Scielo Livros: http://books.scielo.org/id/wcvbc

Slides sobre a campanha de marketing no SlideShare

COMOS E PORQUÊS. Veja detalhes da campanha de marketing de imagem que a
APCIS fez em sua fanpage do Facebook
em dezembro de 2012:
slideshare.net/APCISRJ/

Chamada de Trabalhos para a 4ª CONFOA
A Conferência pretende reunir interessados em atividades de pesquisa,
desenvolvimento, gestão de serviços e definição de políticas relacionadas com o
acesso aberto à produção científica produzida em instituições luso-brasileiras de
ensino e pesquisa. Os trabalhos poderão ser submetidos até dia 03 de maio de 2013.
Mais informações: http://www.acessolivre.pt/c/index.php/confoa2013/2013

Datas da Saúde
04.02 - Dia Mundial de Luta Contra o Câncer
05.02 - Dia da Papiloscopia
05.02 - Dia Nacional da Mamografia
11.02 - Dia Mundial do Enfermo
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