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ALERTA APCISRJ
Editorial

MAIO/2014
Congregar os profissionais de Informação do estado do Rio de Janeiro que têm
interesse na área da Saúde é um dos objetivos da APCIS/RJ.
Todas as atividades promovidas pela associação têm como finalidade contribuir
para aumentar a interação e troca de experiências entre os profissionais, a
reciclagem de conhecimentos, a difusão de boas idéias, a visibilidade do
bibliotecário, a facilidade e agilidade de comunicação e resolução de pequenos
problemas, através das nossas reuniões, cursos, seminários, debates, palestras e
encontros.
Você que trabalha em biblioteca, centro de documentação ou qualquer outro setor
ligado à área de Informação em Saúde, acesse nosso site e/ou facebook e veja em
que a APCIS pode ser útil para o seu dia a dia.
Faça parte da APCIS/RJ e compartilhe sua experiência profissional!
http://www.apcisrj.org/
https://www.facebook.com/Apcisrj

Fique ligado em nosso evento de junho!
45 Anos da APCIS/RJ
Você é nosso convidado!

Fórum
Formação do profissional da informação: desafio contemporâneo
O Fórum tem como objetivo discutir com os coordenadores de cursos de
Biblioteconomia os rumos da formação profissional e os possíveis termos de um
projeto político-pedagógico. O evento será realizado em São Paulo, de 26 a 28 de
maio na Escola de Comunicação de Artes da USP. Mais informações:
http://www3.eca.usp.br/forumdemaio
Submissão de capítulos sobre Arquitetura da Informação
A IGI Global, nos EUA, abriu submissão de capítulos para o livro
"HandbookofResearchonInformationArchitectureand Management in ModernOrganizations", a
ser editado em 2014. Textos podem ser submetidos até 30 de maio, segundo o site de
chamada de capítulos, no link: http://www.igi-global.com/publish/call-for-papers/calldetails/1352

XML, por quê?
Um avanço notável vem aperfeiçoando a editoração, publicação e interoperabilidade
dos periódicos SciELO. Trata-se da estruturação dos textos completos segundo a
linguagem XML, que será adotada na operação de todos periódicos SciELO a partir
2015. O Programa SciELO vem promovendo a introdução deste aprimoramento na
metodologia e tecnologia de tratamento dos textos desde 2012. Os periódicos de
ciências da saúde começaram adotar a inovação a partir de 2014. Vejam o texto
completo no blog SciELO em Perspectiva.
http://blog.scielo.org/blog/2014/04/04/xml-porque

Prazo para envio de trabalhos para o SNBU prorrogado até 18 de maio!

A Conferência de Abertura da décima oitava edição do Seminário contará com a
presença do renomado pesquisador Peter Burke, que abordará, em palestra, a
“Arqueologia do Conhecimento e a Arqueologia de Bibliotecas”.
Para mais informações, acesse: https://www.bu.ufmg.br/snbu2014/

Datas da Saúde

01.05 – Dia Internacional do Trabalhador
08.05 – Dia Internacional da Cruz Vermelha
12.05 – Dia da Enfermagem
15.05 – Dia do Assistente Social
15.05 – Dia de Combate a Infecção Hospitalar
15.05 – Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares
18.05 – Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes
18.05 – Dia Nacional da Luta Antimanicomial
18.05 – Dia de Conscientização sobre a Necessidade de Vacina contra HIV/Aids
19.05 – Dia Mundial da Hepatite
25.05 – Dia do Massagista
26.05 – Dia Nacional de Combate ao Glaucoma
28.05 – Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher
28.05 – Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna
29.05 – Dia Mundial da Saúde Digestiva
31.05 – Dia Mundial sem Tabaco
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