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APCIS – Campanha de afiliação 2011
E s t a m o s e m c a m p a n h a p a r a n o v a s a f i l i a ç õ e s . A primeira coisa que muitos bibliotecários
vão dizer é que já não querem pagar coisa nenhuma, para instituição alguma. Pensando nisto,
estabelecemos uma anuidade com valor razoável, porque nosso objetivo maior é dar ênfase aos motivos
para o vínculo a uma associação. Então, vamos lá: por que associar-se à APCIS?
P r i m e i r o , para manter a interconectividade – para fazer de um grupo fragmentado, uma unidade com
identificação profissional, que numa hora de necessidade, possa falar por todos junto à sociedade.
D e p o i s , nos afiliamos para termos a idéia de pertencimento a um grupo, para construir valores
compartilhados. Uns vão, outros vêm, mas as idéias discutidas pelo conjunto vão ficando, como o “espírito
da Associação”. Não importa que sejam poucos de cada vez, mas estes poucos que dão seu trabalho
direto ou emprestam suas idéias, em algum momento, vão formando este espírito que faz com que todos
se pensem como grupo. E é assim que a sociedade passa a nos ver como um coletivo, “os bibliotecários
da Saúde”
V a m o s a o l a d o p r á t i c o . Além de construir estes tais valores , o que a APCIS faz, hoje? Além do
ENBIB, organiza palestras, cursos, entrevistas, reportagens. Muita coisa, é só dar uma olhada em nosso
site, no Twitter e no Facebook...
Queremos atrair gente nova da área de saúde para nosso convívio. Procure
conhecer a APCIS. Junte-se a nós.

Campanha
de
Afiliação

O que a APCIS tem a oferecer

Ponha
na
agenda

"Os serviços de informação em Propriedade Industrial:
uma visão para os profissionais bibliotecários".

Consulte uma lista no site http://www.apcisrj.org em >Afiliação
Quer se afiliar? Os valores, a forma de pagar, os formulários, tudo está lá no site.
Procure conhecer o trabalho da APCIS.
Se você atua em uma biblioteca da área de Saúde, junte-se a nós.

Palestra de Evanildo Vieira dos Santos, do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Data e horário: quinta-feira, 26 maio 2011, das 9 às 12 horas Local: INPI - Rua Mayrink Veiga 9- térreo.,
Centro – Rio de Janeiro. Mais informações: fatima@apcisrj.org
.

Uma biblioteca dentro de um jardim
APCIS visita biblioteca do IPUB/UFRJ e se surpreende com o misto de tecnologia e preservação da história
p.ex. uma coleção de “livros de observações clínicas”, desde fins de século XIX até meados do século XX. A
biblioteca fica ao fundo de um jardim, no campus da Praia Vermelha.
Veja reportagem e fotos em Clics Práticos>Visitas http://www.apcisrj.org

Capacitando
capacitadores

Curso de Jane Guzmán:
Fotos e material do curso “Ferramentas para o instrutor de competências informacionais” estarão
disponíveis no site a partir de 10 de maio. Acesse: http://www.apcisrj.org

Apareça certo no Guia de Bibliotecas
Atualize seus dados ou, se sua Biblioteca não consta no Guia,
mande inclusões para Maria Marta mariamarta@apcisrj.org
Veja o Guia em http://www.apcisrj.org

Revistas

Laboratório de Tecnologias Intelectuais
Veja uma lista de revistas on-line da nossa área

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Revistas_na_%C1rea_de_Ci%EAncia_da_Informa%E7%E3o

Confira
no

Entre no perfil Apcisrj
--- Você pode sugerir matérias, criticar, participar!
Desde março que colocamos detalhes sobre nossas atividades, links com comentários para portais e
bibliotecas da área, e muito mais, como estas dicas aí abaixo:

Bom para você e para passar aos usuários:
Texto e levantamento feito por Ana Raquel:
http://www.techtudo.com.br/dicasetutoriais/noticia/2011/04/saiba-como-procurar-artigos-academicos-degraca

Dica dupla:
Extra Libris, para quem ainda não conhece, e a crítica de Gustavo Henn sobre o trabalho de Paula Cristina
Delfino José, sobre Serviço de Referência. Excelente, porque precisamos dar ênfase aos serviços aos
usuários. http://extralibris.org/concursos/2011/04/08/panorama-do-servico-de-referencia-no-brasil/

Datas
da
Saúde

12.05 - Dia da Enfermagem
15.05 - Dia do Assistente Social
15.05 - Dia de Combate a Infecção
Hospitalar

15.05 - Dia Nacional do Controle das
Infecções Hospitalares.
18.05 - Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes
18.05 - Dia de Conscientização sobre a
Necessidade de Vacina contra HIV/Aids

Diretoria

18.05 - Dia Nacional da Luta Antimanicomial
19.05 - Dia Mundial da Hepatite
25.05 - Dia do Massagista
26.05 - Dia Nacional de Combate ao Glaucoma
28.05 - Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher
28.05 - Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna
29.05 - Dia Mundial da Saúde Digestiva
31.05 - Dia Mundial sem Tabaco
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