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ALERTA APCISRJ
Editorial

JUlHO 2013
A APCIS esteve no XXV CBBD – Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e
Documentação, Florianópolis, de 7 a 10 de julho. O evento reuniu mais de mil
profissionais, com o objetivo de refletir e analisar avanços científicos e tecnológicos e
seus impactos sobre o fazer do profissional e sustentabilidade das bibliotecas e
unidades de informação. Participamos do Workshop Fortalecimento de Entidades
Associativas, uma das atividades pré-congresso. Durante o evento, mais uma vez,
constatamos a importância da APCIS na promoção de ações que facilitem contatos,
possibilitem parcerias, através da interação e troca de experiências. E assim, poder
contribuir para o crescimento dos profissionais que colaboram ou acompanham o
trabalho da associação.

Aniversário APCIS!
O aniversário de 44 da APCIS foi comemorado no dia 19 de junho, na Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) com o apoio da Rede Sirius de Bibliotecas.
Antes do bolo, o bibliotecário Robson Dias palestrou sobre o novo perfil da profissão.
Vejam os slides da palestra e as fotos do evento no site:
http://www.apcisrj.org.
Clique em Eventos > Eventos APCIS
Dicas de leitura
E no rastro da excelente palestra do Robson, vejam estes textos:
Dissertação defendida em 2005 na universidade Federal de Santa Catarina, O perfil
do bibliotecário da área de ciências da saúde em Santa Catarina:
http://pgcin.paginas.ufsc.br/files/2010/10/PEREIRA-Eliane.pdf
As principais atividades exercidas por um Especialista em Gestão do Conhecimento:
http://bit.ly/1amlVbj #LibJobs

APCIS no XXV CBBD
As representantes da Associação Sandra Benigno e Fátima Santos participaram do
Workshop "Programa para fortalecimento de Associações de Bibliotecários", no dia 7
de julho, organizado pela IFLA e apresentado por Elizabeth de Carvalho. A
presidente da IFLA Ingrid Parent participou do workshop e falou sobre o acesso
democrático à informação e do trabalho colaborativo.

ANUIDADE
O valor da anuidade da APCIS continua o mesmo.
O pagamento em dia contribui para a oferta de mais e melhores oportunidades de
atualização e aprimoramento profissional aos nossos associados.
Fortaleça nossa associação!
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Datas da Saúde
01.07 - Dia da Vacina BCG
02.07 - Dia do Hospital
10.07 - Dia da Saúde Ocular
11.07 - Dia Mundial da População
13.07 - Dia do Engenheiro de Saneamento
13.07 - Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente
25.07 - Aniversário de Criação do Ministério da Saúde
27.07 - Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho
28.07 - Dia Mundial de Luta Contra Hepatites Virais
Patrocínio
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