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Se as coisas mudam... mudemos nós
... Mudar é penoso e lento. Quando temos um caminho longo já trilhado, o esforço para sair do
lugar é maior. O Grupo de Bibliotecários Biomédicos, que deu origem à APCIS/RJ, foi fundado
em 1969, como vocês sabem. Em 2006, já em plena maturidade, um núcleo dentro da APCIS
começou a repensar a Associação, procurando buscar um novo foco para a associação como
forma de nos renovarmos e de nos adaptarmos às novas necessidades sociais e às mudanças
tecnológicas que transformaram a realidade da profissão neste início de século. Mas o diálogo
com a base não é fluido. Fazemos o que esperam de nós ou induzimos os demais colegas ao
novo caminho que consideramos o mais útil para a APCIS?
Para pensar num novo perfil, não se pode apenas ver novos nichos atrativos. É preciso pensar
na vocação da instituição, para não sair por aí ocupando espaços que são de outros. Não foi um
exercício intelectual fácil, mas não fugimos dele. Hoje orientamos nossas ações de modo a fazer
o bibliotecário crescer em sua práxis, seja oferecendo atividades presenciais, seja oferecendo
atividades virtuais.
Práxis - Transformar este foco bem definido em ação contínua e coerente já é outra
história.Tropeçamos aquí e ali, saindo do enquadramento do caminho traçado. Mas havendo um
norte, sempre se pode corrigir o rumo.
Isto tudo foi para dizer que é dentro deste espírito pragmático que se enquadra o leque de
opções que vocês encontrarão no 6ºENBIB, que irá acontecer de 27 a 30 de agosto.
Esperamos por vocês.

6. ENBIB
Novos caminhos para os
bibliotecários da Saúde: desafios e
perspectivas.

6º ENBIB - Encontro de Bibliotecas Biomédicas
27-30 de Agosto de 2012.

Cursos, dias 27 e 28 de agosto de 2012
Atenção: haverá dois dias de cursos pré-congresso
1.
2.
3.
4.

Indexação em Repositórios, Diretórios, BVS e Indexadores em Ciências da Saúde
Informação em saúde – matéria prima para bibliotecários e profissionais da saúde
Zotero Standalone: gestão bibliográfica para uso em pesquisa
Ações e políticas para implantação de repositorios

 Programação do Encontro, dias 29 e 30 de 2012
Com o apoio da:

Unirio

Patrocínio: Contempory

Aproveite!

Local do Evento: UNIRIO - Av. - Pasteur, 436 - Urca - Rio de Janeiro – RJ - Brasil
Venha, inscreva-se

fatima@apcisrj.org
http://www.enbib.com.br/

Informações:

Valores das inscrições até 20 de julho de 2012
R$ 60,00 (Associados)



R$ 90,00 (Não associados)



R$ 20,00 (Estudantes)

Atenção,

site do evento!
Aniversário
APCIS

da

http://www.enbib.com.br/
APCIS – 43 anos
Você tem duas opções para ver as fotos do evento da quarta-feira, 13 de junho de 2012:
1. Entre no álbum de fotos em http://www.facebook.com/Apcisrj
2. Entre no Portal da APCIS/RJ em http://www.apcisrj.org

Atos de risco para sua imagem no trabalho
Veja um resumo das discussões da Roda de Conversa sobre Atos de risco em:

http://www.apcisrj.org

Trabalhe imagens
com software
gratuito

Eventos>Eventos Apcis>

Free Web Tools
to Crop, Resize, Rotate, Add text and Effects to your Photos
Aviary, Pixenate, Picresize, Dr Pic, Fun Photo Box, Pixlr, BeFunky, Foto Flexer e
mais…
http://www.educatorstechnology.com/2012/07/free-web-tools-to-crop-resize-rotate.html

Atualize
suas leituras

Baixe e leia os artigos em .pdf
A Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação (RDBCI) é uma
publicação oficial do Sistema de Bibliotecas da UNICAMP (SBU). v.9 - n.2 - jan./jun.
2012

http://www.sbu.unicamp.br/seer/ojs/index.php/sbu_rci
Datas
da
Saúde

10.07 - Dia da Saúde Ocular
11.07 - Dia Mundial da População
13.07 - Dia do Engenheiro de

13.07 - Dia do Estatuto da Criança e do
Adolescente
27.07 - Dia Nacional da Prevenção de
Acidentes do Trabalho

Saneamento

Patrocínio

Diretoria

Presidente: Sandra Rocha Suzano Benigno; Vice-Presidente: Thais Vieira; 1a Tesoureira: Maria
Martha Magno Calheiros; 2a Tesoureira: Carla Lucia Gama; 1a Secretária: Fátima Lopes Santos;
2a Secretária: Antonia Carmelia Brito; Assessoria Técnica – Célia Maria Lobo Mendes de
Barros; Assessoria de
Relações Públicas: Célia Maria Gomes Maia; Conselho Fiscal: Ana
Glória Pires, Wanda Latmann Weltman, Olimpia Vale de Resende.

Caso deseje cancelar o recebimento de nossos e-mails informativos, mande um e-mail para: fatima@apcisrj.org

