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Editorial

Cultura é fator indispensável ao sucesso profissional.
Para obter melhoria de seu desempenho profissional, principalmente na área de Saúde, não basta ao bibliotecário o
aperfeiçoamento de técnicas: - É preciso adquirir noção ampla de nosso entorno.
Vamos, então, aproveitar as publicações institucionais de caráter informativo que desenvolvem temas relativos à
questão da saúde? Elas levam informações claras, precisas e qualificadas sobre saúde à população em geral. Sua
leitura pode contribuir do mesmo modo para ampliar conhecimentos e proporcionar ao bibliotecário uma visão mais
abrangente do conceito de Saúde, a partir de informações contextualizadas. Vamos ler mais?

Feliz dia do Bibliotecário!
Palestra em março 2011

12 de março de 2011
A APCIS deseja a todos os bibliotecários muito sucesso na sua carreira profissional!!!

A educação do Jeca: ciência, divulgação científica e
agropecuária na revista Chácaras e Quintais (1909-1948)
Programa:
Programa:
Data:

Dia16 de Março–- 4a. feira

Local:

ETIS, Escola de Formação Técnica em Saúde "Enfª Izabel dos Santos" -

 Cafezinho

 Palestra

 Sorteio de brindes

Horário

9.00 h

SESDEC/SDSS/SGPES

Endereço:

Rua da Passagem 179 – Botafogo (próxima ao Rio Sul)

Palestrante: Wanda Latmann Weltman
Coordenadora da Biblioteca de História das Ciências e da Saúde da Casa deOswaldo Cruz.
Bibliotecária formada pela Unirio, 1982.Mestre em ciência da informação pelo IBICT/CNPQ/UFRJ/ECO
1992.Doutora em história das ciências e da saúde pelo programa de pós-graduação da COC/Fiocruz , 2008.

Em abril - agende-se!
Capacitando capacitadores!

Jane Guzmán vai repassar sua experiência em didática para os colegas encarregados de
treinar usuários no acesso à informação. Curso - Ferramentas para o instrutor de competências informacionais:
plano-de-aula, técnicas de ensino, motivação etc. Reservas - fatima@apcisrj.org Aguarde,mais detalhes,em breve!
"Gender, Women and the Tobacco Epidemic" e outras publicações editadas pela OMS nos seis últimos
meses estão à venda no site:
http://apps.who.int/bookorders/anglais/newpublications1.jsp?sesslan=1
Matérias quentes sobre nossa área, você pode encontrar em: Mundo Bibliotecário http://mundobibliotecario.wordpress.com
Veja, por exemplo, nota sobre a 7ª Conferência Internacional sobre Concepções de Biblioteconomia e Ciência da
Informação (Seventh International Conference on Conceptions of Library and Information Science) ocorreu em
Londres, de 21 a 24 de junho de 2010. ... http://migre.me/3WNAj
Você pensa que sabe tudo sobre o Google? Pois descubra mais ainda no artigo de Morgana.
http://morganalacerda.files.wordpress.com/2008/10/googlepesquisaweb.pdf

Facebook

Diretoria

Estamos nos aventurando pelo Facebook. Visite-nos em Apcisrj
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