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O Alerta APCIS desse mês apresenta o desenvolvimento da ciência na América do
Sul, segundo a revista Nature, mostrando São Paulo como o estado que publica
mais da metade da pesquisa no Brasil. Indica o “caminho das pedras” para a
construção da redação científica, no site do prof. Gilson Volpato (Unesp), e avisa
que o portal de periódicos CAPES está de cara nova. Também fala sobre o
ECMSHOW-Rio de Janeiro, evento que confirma o crescimento da região e o
interesse do mercado nos benefícios da gestão da informação e documentos. E para
continuarmos na corrente da atualização profissional: que tal beber na fonte e
participar do III Seminário Internacional de Informação para a Saúde? O
SINFORGEDS será em Fortaleza, com o tema “Ciência da Informação e Proteção
da Documentação Sanitária na Sociedade Contemporânea".

A ciência na América do Sul na Nature
O editorial do número especial da Nature de 11 de junho traça uma perspectiva
sobre o desenvolvimento científico da América Latina. O periódico analisa a ciência
produzida na região, qualitativa e quantitativamente. Relatada que no Brasil o estado
de São Paulo é o mais rico e o que publica mais da metade da pesquisa do país.
Veja o texto no Blog Scielo em Perspectiva:
http://blog.scielo.org/blog/2014/07/04/a-ciencia-na-america-do-sul-nanature/#.U7_sxrH-SMg

Novo Portal de Periódicos da Capes
O Portal de Periódicos está com uma nova interface desde do dia 5 de julho. Foi
criada a opção “Central de Conteúdos”, com acesso a materiais nos mais variados
formatos – áudio, imagem, vídeo, entre outros tipos. Além disso, os usuários terão
acesso direto aos aplicativos móveis do Portal e poderão baixar tanto a versão para
sistema IOS quanto para android. Acesse:
http://www-periodicos-capes-govbr.ez68.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome&Itemid=68&

Site tira dúvidas sobre redação científica
O professor Gilson Volpato, do Departamento de Fisiologia do Instituto de
Biociências da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Botucatu, lançou
um site para tirar dúvidas relacionadas à redação científica de estudantes,
professores de graduação e pós-graduação e pesquisadores. O serviço é gratuito.
Batizado de Clube SOS Ciência, o site foi lançado experimentalmente em setembro
de 2013. Visite: http://www.gilsonvolpato.com.br/clubesos.php

ECMSHOW 2014 no Rio de Janeiro
O ECMSHOW ocorre pela terceira vez no Rio de Janeiro, 6 e 7 de agosto, e confirma
o crescimento da região e o interesse do mercado nos benefícios da gestão da
informação e documentos. O evento é a maior oportunidade para adquirir
conhecimento amplo sobre os temas que estão direcionando estratégias inovadoras
em empresas vencedoras. Mais informações no site:
http://ecmshow.com.br/2014/rio-de-janeiro/

III Seminário Internacional de informação para a Saúde
O III Seminário Internacional de Informação para a Saúde (III SINFORGEDS) que
será realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2014 em Fortaleza-Ceará, terá
como tema: Ciência da Informação e Proteção da Documentação Sanitária na
Sociedade Contemporânea. Quem quiser participar do evento, das oficinas e enviar
trabalhos
ver
mais
no
site:
www.sinforgeds.com/index.php/sinforgeds/sinforgeds2014

Datas da Saúde
01 Dia do Engenheiro de Saneamento, Dia da Vacina BCG
05 Dia do Hospital
10 Dia da Saúde Ocular
11 Dia Mundial da População
13 Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente
25 Aniversário de Criação do Ministério da Saúde
27 Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho
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