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Caros leitores,
Pensar a biblioteca como instituição social significa, antes de tudo, pensar esse espaço como
um local de desenvolvimento cultural do cidadão. O bibliotecário deve buscar maneiras de
universalizar o uso desse espaço, adequando-o tanto as demandas de informação da
comunidade local como as de portadores de deficiências. Os portadores de deficiências são
os usuários que mais necessitam de atenção para usufruir os benefícios de uma biblioteca.
Sob essa perspectiva, a APCIS discutiu o tema “Direito de acesso à informação às pessoas
portadoras de deficiência auditiva” em sua primeira Roda de Conversa que aconteceu em 27
de abril de 2015 na Biblioteca da Maternidade Escola da UFRJ. Nossa anfitriã foi a
bibliotecária Olímpia Resende, e contamos com a presença de profissionais da Biblioteca
Parque de Manguinhos, UFRJ, UFF e Fiocruz. Para que a APCIS continue como um espaço
de interação dos profissionais de informação, convidamos os colegas a se filiarem a nossa
Associação, como um compromisso coletivo que precisa ser mantido pelos seus membros.
Junte-se a nós! Consulte nossos canais de comunicação para mais informações:

http://www.apcisrj.org, https://www.facebook.com/Apcisrj, https://twitter.com/Apcis
Diretoria APCIS/RJ
Curso Elaboração de Trabalhos Acadêmicos
Nos dias 12 e 14 de maio de 2015 a APCISRJ organizou o curso, com carga horária de 8
horas. A atividade, bem elogiada pelos alunos, foi ministrada por Jeorgina Gentil (Fiocruz),
Cassia de Deus (UFRJ) e Thais Vieira (UERJ), todas integrantes da diretoria APCISRJ.
Vejam as fotos em nossa fan page:

https://www.facebook.com/Apcisrj

A APCIS que queremos
Seguindo as avaliações e comentários coletados no curso de Elaboração de Trabalhos
Acadêmicos, foi construído um questionário onde todos poderão auxiliar em nossa busca
pela qualidade das atividades oferecidas pela Associação. Entre no link e responda:

https://goo.gl/YRJlVA

Aniversário APCIS/RJ: você é nosso convidado!
Em comemoração a mais um ano de atividades ininterruptas e de constantes
mudanças, iremos celebrar nosso aniversário no próximo dia 24 de junho (quartafeira). Faremos uma mesa redonda sobre Altmetria, no Hospital Federal dos
Servidores do Estado (HFSE), no auditório IV do prédio dos ambulatórios às
13:30min.
Mais informações: http://www.apcisrj.org ou https://www.facebook.com/Apcisrj
Inscrições gratuitas: https://goo.gl/k9Km5k

Indicamos !
Altmetrics, Altmétricas, Altmetrias: novas perspectivas na visibilidade e no
impacto das pesquisas científicas
Para entrarmos no clima do tema do Aniversário APCIS/RJ, que tal lermos, ou
relermos, esse texto publicado no blog Scielo em Perspectiva?
Acesse: http://goo.gl/jwdGdj

Sites Interessantes
Conheça a Biblioteca Multimídia da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio
Arouca (ENSP/Fiocruz). O espaço é direcionado aos profissionais, alunos e
colaboradores da Escola para que divulguem seus trabalhos em diversos formatos
e disponíveis para download. Algumas das áreas abordadas são: “Acidente e
Violência”, “Direito em Saúde”, “Medicamentos, Vacinas e Insumos”, Recursos
Humanos em Saúde”, entre outras: http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/home/

Eventos
XXVI CBBD
Já se programou para o próximo Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação
(CBBD)? Será em São Paulo, dias 21 a 24 de julho deste ano. Com o tema “Biblioteconomia,
Ciência e Profissão”, o evento tem como objetivo discutir o estado da arte da Biblioteconomia
e da Ciência da Informação e integrar os profissionais das bibliotecas brasileiras de todas as
tipologias: escolar, pública, comunitária, universitária e especializada.
Mais informações: http://www.acquaviva.com.br/cbbd2015/

Datas da Saúde

Maio
2.05
Dia Mundial de Combate a Asma
7.05
Dia do Oftalmologista e Dia
Nacional de Prevenção da Alergia
8.05
Dia
Internacional
da
Cruz
Vermelha
12.05
Dia da Enfermagem
15.05
Dia do Assistente Social
18.05
Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes
18.05
Dia
Nacional
de
Luta
Antimanicomial

25.05
Dia do Massagista
26.05
Dia Nacional da Combate ao
Glaucoma
27.05
Dia do Serviço de Saúde do
Exército
28.05
Dia Internacional de Luta pela
Saúde da Mulher
28.05
Dia Nacional de Redução da
Mortalidade Materna
31.05
Dia Mundial Sem Tabaco

Junho
5.06
9.06
11.06
17.06
18.06
26.06

Dia Mundial do Meio Ambiente
Dia da Imunização
Dia do Educador Sanitário
Dia Nacional de Combate a Asma
Dia do Químico
Dia Internacional sobre o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas

Patrocínio

Diretoria
Presidente: Jeorgina Gentil Rodrigues; Vice-Presidente: Cássia C. Rocha D. de Deus; 1ª. Tesoureira: Maria Martha Magno Calheiros; 2ª. Tesoureira:
Cleucivânia Soares Freire; 1ª. Secretária: Fatima C. Lopes dos Santos; 2ª. Secretária: Antonia Carmélia M. Brito; Assessoria Técnica: Maria Teresa da
Fonseca; Assessoria de Relações Públicas: Daniel R. dos Santos; Conselho Fiscal: Thais Ferreira Vieira, Olímpia Vale de Resende, Arlete Santos de
Oliveira e Diones Ramos.
Caso deseje cancelar o recebimento de nossos e-mails informativos, mande um e-mail para: fatima@apcisrj.org

