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ALERTA APCIS

Março de 2012

A APCIS parabeniza todos os Colegas pelo 12 de março, Dia do Bibliotecário!

Editorial
Vamos
ler
mais!

Para ser um bom profissional, em qualquer área, é preciso ter cultura. Agora em fevereiro de 2012, um
programa de TV matinal fez pesquisa entre vários especialistas de RH, que incluiram a cultura geral entre os fatores
importantes para a contratação do profissional ou para sua ascensão dentro da instituição.
E para ter cultura geral, é preciso ler. Bibliotecários não são exceção. Abordando a questão sob outro aspecto, mais
de nosso interesse, Moreno Barros, em artigo recente, acrescenta que é necessário ter cultura geral até para não
viver em eterna crise dentro da profissão de bibliotecário. Quem tem visão tem, em consequência, capacidade de
entender seu entorno e de adquirir, sozinho, novos conhecimentos.
Não há alternativas – para ter menos incertezas em relação à carreira há que ultrapassar dificuldades, ter
curiosidade, aprender para além das matérias técnicas, antenar-se sobre áreas cada vez mais amplas.

Bibliotecários
sem Fronteiras

Leia o artigo de Moreno Barros
http://bsf.org.br/2012/02/06/a-eterna-crise-de-identidade-dos-bibliotecarios/



Que posição assumir em relação ao que o nosso trabalho representa para a sociedade? Qual é a
nossa identidade? Entre outros aspectos, Moreno discute a ausência de livros e bibliotecas na vida dos que
escolhem nossa profissão.

Nova norma

Norma para numeração progressiva de documentos
A ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas publicou, no dia 1º de fevereiro, a norma ABNT NBR
6024:2012 - Informação e documentação — Numeração progressiva das seções de um documento —
Apresentação, que é revisão da versão anterior, de 2003.
 A norma especifica princípios para o sistema de numeração progressiva de um documento para expor em uma
sequência lógica o inter-relacionamento da matéria e permitir sua localização. http://www.abnt.org.br

Você sabe
receber visitas?

“Recepção de visitas e sua função nas Relações Públicas em bibliotecas”
Cursos APCIS/RJ 2012



O curso vai abordar vários aspectos – tais como os “scripts” necessários para cada público que
você for receber, o que dizer, como, em que ordem - - - tudo para que você use as visitas como uma
ferramenta de impacto no seu programa de Marketing e Relações Públicas.
Instrutora: Gilda Queiroz

Sábado, 24 de março de 2012, das 8 às 17 horas

Local: Maternidade Escola da UFRJ, Rua das Laranjeiras 180, Rio de Janeiro, RJ
Valor: R$ 80,00 – Estudantes: 50%
Inscrições e outras informações:
Jane 6804-1060 jguzman@apcisrj.org ou Fátima apcis@apcisrj.org


Mais detalhes também no Facebook: Apcisrj, ou pelo portal: http://www.apcisrj.org

Outros cursos
APCIS/RJ
em 2012

Cursos planejados

6º.ENBIB

6º ENBIB - Encontro de Bibliotecas Biomédicas

2012



Este ano teremos, ainda, cursos de Propriedade Industrial, com Evanildo dos Santos em abril;
Desenvolvimento de coleções, com Dolores Perez em maio; Aguarde detalhes. Acompanhe pelo portal:
http://www.apcisrj.org

Novos caminhos para os bibliotecários da Saúde: desafios e perspectivas.
27 a 30 de Agosto de 2012.



O debate “O valor da negociação”, do qual vão participar Elaine Silva Valinha, do Pedro II –
Unidade São Cristóvão e Ilma Noronha, da Fiocruz, já faz parte do programa preliminar do Encontro.

Congresso no
Chile

IV Congreso Chileno de Conservación y Restauración
Nuevas miradas, nuevos patrimonios: un desafío disciplinario, transdisciplinario e intercultural
23 a 25 de maio de 2012



Fique
Ligado

Mais detalhes: http://www.agcrchile.cl/2011/10/iv-congreso-chileno-de-conservacion-y-restauracion-2/

Nossa próxima Reunião
será na segunda quinzena de março.


Datas
da
Saúde

Participe!

- Dia Internacional da Mulher
- Dia Mundial do Rim
21.03 - Dia Internacional contra a Discriminação

+ Informações em nosso Portal: www.apcisrj.org

- Dia Mundial de Combate à Tuberculose
- Semana Nacional de Mobilização e Luta

08.03

24.03

08.03

24.03

Racial

Contra a Tuberculose que será, no ano vigente,
aquela que inclua o dia 24 de Março, com as
atividades específicas desenvolvidas a partir da
segunda-feira.

- Dia Mundial da Infância
21.03 - Dia Nacional da Síndrome de Down
22.03 - Dia Mundial da Água
21.03

Anuidades 2012

Palestrante: Maria de Fátima Martins,
bibliotecária do ICICT/FIOCRUZ

31.03

- Dia da Saúde e da Nutrição

Afiliado à APCIS, aí vai um lembrete:
Você que se afiliou à APCIS para fazer o 5º.ENBIB em 2009 ou algum curso depois disto, lembrou-se de
pagar os anos de 2010 e 2011? Nós não mandamos boletos de cobrança. Pedimos que comunique-se
conosco: mariamarta@apcisrj.org
O valor da anuidade de 2012 é de R$ 35,00.
Não deixe acumular – A APCIS mantém anuidades com valores baixos mas tem por política não dar anistia.
Veja se seus pagamentos estão em dia.



Diretoria

Quer afiliar-se? Veja todos os detalhes > Sobre>Afiliação>Inscrição em http://www.apcisrj.org

Presidente: Sandra Rocha Suzano Benigno; Vice-Presidente: Thais Vieira; 1ª. Tesoureira: Maria Martha Magno
Calheiros; 2ª. Tesoureira: Carla Lucia Gama; 1ª. Secretária: Fatima Lopes Santos; 2ª. Secretária: Antonia Carmélia
Brito; Assessoria Técnica: Celia 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

