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Editorial

MARÇO/ 2014
A resolução de pequenos problemas, tão comum entre os participantes das reuniões
presenciais da APCIS até fim dos anos 90 podem tomar outra forma nos dias de hoje?
Esta questão foi o ponto de partida para discutir que práticas podem levar bibliotecários
a se ajudarem atualmente. Estas foram as questões levantadas em torno das "Leituras
Comentadas", sobre o tema Mentores/Coaching bibliotecário feitas no dia 12 de
fevereiro de 2014, na UNIRIO.
Se não podemos empregar os modelos complexos sugeridos nos textos lidos, ao menos
podemos levantar a filosofia: Há espaço para a troca de conhecimentos de médio e longo
prazo entre os bibliotecários, que faça avançar a carreira dos colegas. A discussão tem
que continuar, para buscar soluções via Internet, com a mediação da APCIS. Embora
ainda não se tenha claramente delineado a forma, saímos com uma convicção: a APCIS
vai procurar o melhor espaço de intervenção possível, começando por ensaiar passos
pequenos mas firmes nesta direção.
Veja mais fotos do evento: www.facebook.com/Apcisrj/
Leia:

1. Guia publicado pela CILIP
www.cilip.org.uk/personnel-training-and-education-group/mentoring-guidelines
2. Souza, Adriana – O coaching na atuação do profissional da informação / ...
Universidade de São Paulo. Prof. Dr. Waldomiro de Castro Santos Vergueiro. Acesso 30
jan 2014: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27151/tde.../AdrianaSouza.pdf

Comemore o dia do Bibliotecário com o CRB-7
A APCIS/RJ deu sua colaboração ao CRB-7 na preparação do evento especial para
comemorar o Dia do Bibliotecário. De 12 a 14 de março de 2014 serão realizadas
palestras que abordarão os temas:Ética, Biossegurança e Liberdade de Expressão.
Entre os convidados estarão Heloisa Leite (UFRJ), Richard Fonseca (FGV); Elenita
Tapawan (EUA), Klaus-Peter Böttiger (Essen-Alemanha), Francelina Lima e Silva (Fiocruz),
Joaci Pereira Furtado (UFF) e Cristian Santos (Câmara dos Deputados, BsB)
Detalhes da programação e locais dos eventos: http://www.crb7.org.br/

Tudo que fizemos em 2013
Registramos todas as nossas atividades no Relatório Anual da APCIS/RJ 2013, que está no
SlideShare. Não deixe de ir lá para dar uma olhada.
Acesse http://pt.slideshare.net/APCISRJ/

Atualização do Guia de Bibliotecas Biomédicas
Os trabalhos de atualização do Guia estão em andamento: agora em fevereiro as
bibliotecas que não enviaram seus dados na primeira fase receberam mensagens
com novo pedido. Esperamos alcançar agora bom índice de respostas. Envie seus
dados!

Vancouver
Saiba como elaborar referências bibliográficas, segundo o estilo de Vancouver.
Traduzido e adaptado por Maria Gorete Montegui Savi (Coordenadora) e Helena
Schmidt Burg (Estagiária do Curso de Biblioteconomia da UFSC)
Consulte: www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html

II CINforme
Cinforme - clube de ideias para compartilhar saberes e boas práticas CNEN/CIN

“Linked data” – dados interligados e interoperabilidade entre arquivos,
bibliotecas e museus na web. Palestra com o Prof. Dr. Carlos Henrique Marcondes
(UFF). Inscrições: portalnuclear.cnen.gov.br/cinforme
Informações:cinforme@cnen.ogbv.br
21 de março de 2014 - às 14 horas

Datas da Saúde

08.03 Dia Internacional da Mulher
08.03 Dia Mundial do Rim
21.03 Dia Internacional contra a Discriminação Racial
21.03 Dia Mundial da Infância
21.03 Dia Nacional da Síndrome de Down
22.03 Dia Mundial da Água
24.03 Dia Mundial de Combate à Tuberculose
31.03 Dia da Saúde e da Nutrição
Patrocínio
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