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A Biblioteca da FGV (Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro), promoveu a X Reunião do Grupo de
Diretores de Centros de Informação do CLADEA (Rede de Cooperação de Ajuda Mútua em Centros de
Informação e Bibliotecas do CLADEA – Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración), nos
dias 21 e 22 de outubro de 2013. A APCIS/RJ foi convidada a participar da mesa que discutiu o papel
das associações de classe no avanço da Biblioteconomia no Rio de Janeiro. Além da presidente da
APCIS/RJ, Sandra Benigno, estiveram presentes representantes do CLADEA, CBIES, GIDJ, Redarte e
SINDIBRJ.
A abertura do evento ocorreu com uma palestra inspiradora sobre inovação, com o Prof. Paulo
Figueiredo (FGV/RJ). Ele insistiu em alguns dos pontos, que acreditamos possam fazer avançar nossa
carreira e nossos serviços. Inovação implica em recombinação de conhecimentos e rearranjos
institucionais e pode ter um grau de novidade muito simples. Temos que desmistificar: Avanços
tecnológicos não precisam estar ligados a alta complexidade. Isto interessa muito a nós, bibliotecários
- Transformar ideias em serviços novos e viáveis são avanços que nem sempre têm que ser
espetaculares. Realizar atividades de natureza incremental já é inovar.
Outro aspecto abordado foi o da inovação social – que traduz-se em incentivar as pessoas a avançar,
trabalhando em formas diferentes, de modo mais eficiente, em pequenos passos.
Muito interessante ainda foi a alusão à relativização de graus de novidade, a três níveis: começa-se a
fazer algo que a vizinha já tem, mas é novo para sua instituição; a seguir, o que é novo para o país e
num último, mais sofisticado, o novo para o mundo - fazer algo em que ninguém pensou. E, mais uma
vez, não precisa ser “high tech”. E, por fim, na receita para construção de capacidade inovadora, o
elemento chave é a aprendizagem. Para chegar ao aprimoramento, é preciso passar pelas fases de
preparação, aquisição e assimilação.

Veja as fotos do evento: www.facebook.com/Apcisrj

Palestra APCIS/RJ de outubro: Obras Raras
A palestra organizada pela APCIS/RJ e a Biblioteca de Manguinhos/Fiocruz foi muito
interessante. O evento aconteceu no dia 31 de outubro, no Salão de Livros da Biblioteca, com
as apresentações de: Maria Claudia Santiago, que falou sobre a Seção de Obras Raras da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a rotina de seleção das obras; Marilene Fragas, falando
sobre o processo de conservação das obras e o preparo para a digitalização; e Mauro
Campello, apresentando o processo de digitalização das obras. Os palestrantes indicaram
os cuidados e as técnicas utilizadas para o trabalho de digitalização e divulgação dessas
obras, reconhecendo que a Preservação é o melhor caminho a ser tomado pelas instituições,
pois tem um custo menor do que a restauração (sem contar com os riscos que uma obra
pode passar durante esse processo).
Veja as fotos do evento: www.facebook.com/Apcisrj

Curso Zotero, anote na agenda!
Em novembro a APCIS/RJ promoverá mais um curso sobre o Zotero, ministrado
por Leonardo Simonini.
Data: 26/11/13
Turnos: Manhã ou Tarde
Endereço: UERJ/ Rua São Francisco Xavier 524, Bloco B, sala 1019
Inscrições e mais informações: jguzman@apcisrj.org
Veja também: www.facebook.com/Apcisrj

Recomendação profissional? Não arrisque sua credibilidade
Veja nesta edição da Revista Você S/A como agir ao ser consultado para dar
referência de outro profissional, sendo transparente. Saiba como dar referência
sobre outro profissional sem arriscar a sua própria credibilidade:
http://abr.ai/1i2xV12

Isto poderá ser útil para seus usuários
A Elsevier colocou agora à disposição, via celular: The Smartphone Edition of
Free Medical Journals and FreeBooks4Doctors:
http://m.FreeMedicalJournals.com/
http://m.FreeBooks4Doctors.com/
Como redigir um termo de referência para serviço de higienização de
acervos bibliográficos
A ABRACOR (Associação Brasileira de Conservadores-Restauradores de Bens
Culturais) e a Fundação Casa de Rui Barbosa promovem esta palestra, com a
restauradora Cida Mársico (Biblioteca Nacional). A atividade ocorrerá no dia 21 de
novembro, de 14 às 17h no auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa
Informações: eventos.abracor@gmail.com

Datas da Saúde
10.11 - Dia Nacional da Surdez
14.11 - Dia Mundial do Diabetes
16.11 - Dia Nacional dos Ostomizados
18.11 - Dia Nacional de Combate ao Racismo
20.11 - Dia do Biomédico
20.11 - Dia da Consciência Negra
21.11 - Dia Nacional da Homeopatia
23.11 - Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil
25.11 - Dia Internacional do Doador de Sangue
25.11 - Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres
27.11 - Dia Nacional de Combate ao Câncer
27.11 - Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama
Dia Nacional de Combate ao Dengue (penúltimo sábado do mês)
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