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FEVEREIRO/ 2014
O workshop de janeiro “Organize seu dia” levantou muitas trocas entre os
participantes e trouxe muitas reflexões. Primeiro, num âmbito mais genérico, a regra
fundamental para dar o entorno “Planeje, cumpra o que planejou e registre”. Depois
com uma lente de aproximação, as muitas dicas de ouro, o óbvio que a gente
esquece: Mantenha o foco; Programe suas tarefas e atividades logo no início da
semana e do dia; Faça as coisas em ordem de prioridade e concentre esforços no
mais importante; Controle, diariamente, as atividades realizadas e os resultados
alcançados; Elimine desperdiçadores de tempo. E chegou-se ao miúdo: peça uma
entrevista quinzenal com sua chefia e prepare-se para ela; Crie uma pasta de idéias;
pregue na parede as folhas do projeto em que você está trabalhando para ter visão
perfeita do conjunto.
Os documentos preparados para o workshop e os que resultaram das discussões
estarão disponíveis no SlideShare: http://pt.slideshare.net/APCISRJ/. E as fotos
estão em nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/Apcisrj
Aproveite você também!
Coaching bibliotecário
A próxima atividade da APCSRJ será no dia 12 de fevereiro e terá o formato de
Leituras comentadas. O tema será “Coaching bibliotecário”, com início às 9h na
Biblioteca Central da UNIRIO: Av. Pasteur, 436, Urca.
Participe!

Guia de Bibliotecas Biomédicas será atualizado em 2014

O Guia pode ser baixado em pdf

O Guia de Bibliotecas Biomédicas do Estado do Rio de Janeiro terá edição nova em
2014. Começamos em janeiro o processo de atualização total dos dados. Envie seus
dados, é fácil pois reduzimos os itens ao mínimo indispensável para produzir um
Guia enxuto e útil.
Você não conhece o Guia? Ele fica disponível em nosso Portal em: Serviços>Guia.
Acesse: http://www.apcisrj.org
Se sua biblioteca ainda não está incluída, comece a participar a partir de agora, é
gratuito. Envie os dados de sua biblioteca pelo formulário que pode ser encontrado
aqui no Portal, em Serviços>Guia> Dúvidas? Entre em contato com Jane Guzmán
pelo email jguzman@apcisrj.org
Fiocruz oferece curso de especialização em “Repositórios Institucionais”
Estão abertas até 20/02 as inscrições para a seleção do curso de especialização lato sensu
em Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICTS/Icict/Fiocruz). O curso terá como
tema "Repositórios Institucionais", com foco em quatro eixos: acesso, organização,
comunicação e usos e aplicações da informação científica e tecnológica.
Para obter outras informações e acessar o edital, entre no site
http://www.icict.fiocruz.br/content/informacao-cientifica-e-tecnologica-em-saude#

do

Icict:

Livro: competência em informação
A obra “Competência em informação: de reflexões às lições aprendidas”, organizada
por Regina Célia Baptista Belluzzo e Glória Georges Feres e publicada pela FEBAB
pode ser acessada no formato de livro eletrônico:
http://issuu.com/necfci-unb/docs/compet__ncia_em_informa____o__de_re

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
28.02 - Dia Internacional das Doenças Raras
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