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ALERTA APCIS/RJ

JULHO de 2009

L

Agosto aproxima-se. Estamos quase chegando ao ENBIB. Antecedendo o Encontro, a APCIS vai oferecer 11 diferentes
cursos, que já estão sendo divulgados. Envidamos todos os esforços e conseguimos trazer para o evento um time de primeira. É
uma ocasião única a reunião destes profissionais altamente gabaritados, transmitindo seus conhecimentos, junto com as
condições especialmente oferecidas pela APCIS neste Encontro.
Trata-se de um esforço desenvolvido para cumprir uma de nossas metas principais que é a qualificação do bibliotecário como
instrumento para garantir sua visibilidade. A APCIS, como de hábito, está inovando, teremos várias novidades. Mas o leque de
opções é amplo, foram incluídos também diferentes cursos clássicos sobre ferramentas de tratamento e acesso à informação e
outros que são relativos a práticas conhecidas mas ainda pouco exploradas no Brasil. Para quem atua na área de saúde é
importante ficar antenado com o que se está desenvolvendo nos pólos mais avançados do setor e procurar trazer essa prática
para o seu dia-a-dia. Venha! Inscreva-se! O ENBIB foi organizado pensando em você. http://www.apcisrj.org/5enbib
Jane Vitória de Queiroz Guzmán
Presidente

Quem está lendo, o
quê?

Cristina Sampaio Vieira, da UniverCidade, lê sobre confiabilidade de
fontes na Internet.
Clique e acesse!

Cursos pré-encontro de 24 a 26 de agosto
INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 12 DE AGOSTO DE 2009
Atenção:
A participação nos cursos está desvinculada da participação no evento principal.
Os inscritos no evento, entretanto, terão um desconto de 30% no valor de cada curso.
Informações e inscrições http://www.apcisrj.org/5enbib
Rio de Janeiro, 24 a 28
de agosto de 2009.

CURSOS - Tabela de valores em reais (R$)
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Pagamentos até 12/08/2009

No evento

Carga horária do curso

Valor integral

Valor para inscritos no 5º
ENBIB

Para Todos

4 horas

40,00

28,00

80,00

8 horas

80,00

56,00

160,00

DICA
INTERESSANTE

Site da APDIS - Associação Portuguesa de Documentação e Informação de Saúde,
http://www.apdis.org/index.html

DATAS DA SAÚDE

10.07 - Dia da Saúde Ocular
11.07 - Dia Mundial da População
13.07 - Dia do Engenheiro de Saneamento. Data instituída pelo Decreto nº 53.697, de 13/3/1964
13.07 - Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente
25.07 - Aniversário de Criação do Ministério da Saúde - Data instituída pela Lei nº 1.920/1953
27.07 - Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho

INDIVIDUAL E CONVÊNIOS
AFILIAÇÃO AFILIAÇÃO
Lembre-se que os membros da APCIS têm descontos significativos nas inscrições para o 5º ENBIB.
Não deixe para a última hora, afilie-se já à APCIS/RJ. Se você faz parte de uma instituição grande,
veja também se não vale a pena ter um convênio com a Associação. Os valores, a forma de pagar, os
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formulários, tudo está no site. Consulte: >Afiliação>Campanha 2009 em http://www.apcisrj.org.

APOIO:

DIRETORIA

Presidente: Jane Vitória de Queiroz Guzman - Vice-Presidente: Luciana De Souza Castro - 1ª Secretária: Cristina Vieira- 2º
Secretária: Vânia Ribeiro - 1ª Tesoureira: Olímpia Vale de Resende - 2º Tesoureiro: - Volmer de A. Geronimo; Assessora
Técnica: Carla Gama - Assessora de Divulgação: Célia Maria Gomes Maia - Conselho Fiscal: Ana Glória Pires ; Maria Luisa
Werneck; Sandra Ferreira Pinto - ALERTA APCISRJ - Responsável:- Luciana S. Castro, Jane de Queiroz Guzman.

Caso deseje cancelar o recebimento de nossos e-mails informativos, mande um e-mail para: luciana@bemfam.org.br
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