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Site APCIS de cara nova!
A partir do dia 4 de novembro, quando você visitar www.apcisrj.org vai notar muitas diferenças. É que estamos
inaugurando um portal com nova tecnologia e novo design.
Agora o site estará muito mais dinâmico. Com as facilidades que teremos, as entrevistas, anúncios de atividades, fotos
e outras matérias da APCIS vão ser publicadas sem demora. Vai haver interação com as mídias sociais - Você poderá
interagir utilizando sua conta Facebook, Orkut etc. Todos irão ver as mensagens que a APCIS posta no Twitter, mesmo
que não tenham perfil neste serviço. Além disto, vamos ter um espaço na página principal para chamar atenção das
novidades das páginas internas do próprio site.
As novidades não param por aí. Abandonamos de uma vez por todas os velhos frames. As páginas estão mais soltas,
mais rápidas, com mais espaço e utilizando todas as normas, diretrizes e recomendações indicadas pelo W3C (World
Wide Consortium W3C), organismo responsável por recomendações para a rede mundial. Quando dermos notícia de
um novo curso, ou da saída de mais uma edição do Alerta, você já vai ser encaminhado para o local certo em vez de ir
primeiro à página principal, como agora. A indexação vai ser muito mais eficiente – o Google vai indexar tudo direitinho
e você vai achar tudo com mais facilidade.
Nem tudo que estava no site velho estará imediatamente nesta nova versão. Por algum tempo manteremos os dois em
paralelo.
A estrutura vem sendo trabalhada há muito tempo. Achamos que as seções, os menus e outras indicações permitem
uma navegação mais lógica que antes. Caprichamos também na apresentação – esperamos que você goste do novo
design
Agora esperamos apenas sua visita. Vá lá, navegue, anote falhas, diga se gostou, envie críticas e sugestões.

6º.ENBIB
2012

6º ENBIB - Encontro de Bibliotecas Biomédicas
Novos caminhos para os bibliotecários da Saúde: desafios e perspectivas.
O 6º ENBIB será realizado entre 27 e 30 de Agosto de 2012 e já conta com um apoio de peso - a UNIRIO irá
sediá-lo e está dando um suporte indispensável para sua organização.
Como na edição anterior, haverá dois dias de cursos pré-congresso, 27 e 28. O programa preliminar do Encontro, dias
29 e 30, já está se delineando e nele pretende-se abordar temas como: Espaços virtuais; Papel do bibliotecário na
editoração de periódicos; Etiqueta empresarial ; Formação de equipes; O valor de Negociações e articulações para o
alcance de resultados, entre outros.

Guia APCIS

Vamos atualizar o Guia de Bibliotecas Biomédicas da APCIS?
Queremos contar com sua colaboração para atualizar os dados para uma nova edição do Guia. Serão apenas uns 10
minutos, pois tentamos facilitar ao máximo esta tarefa. Reduzimos os itens ao mínimo indispensável para produzir um
Guia enxuto e útil, que ficará disponível em nosso site e poderá também ser baixado em .pdf.
Você vai receber e-mail pedindo seus dados. Colabore!

Livros
médicos

A MSD coloca online mais de 150 títulos na íntegra
Médicos, farmacêuticos, dentistas, nutricionistas, enfermeiros,psicólogos,biomédicos, fisioterapeutas, veterinários,
fonoaudiólogos, biólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, professores de educação física, estudantes de
medicina. Qualquer que seja a formação de seus usuários, eles podem ter acesso ao conteúdo de livros em inglês, em
várias especialidades. Para isso, basta cadastrar-se no site da MSD:
http://www.msdonline.com.br/profissionais_de_saude_anon/Paginas/profissionais_de_saude.aspx

Twitter

Bibliotecários brasileiros no Twitter
“Gephi é uma plataforma interativa de visualização e exploração de todos os tipos de redes e sistemas complexos.”
Tiago Murakami está usando o Gephi - “Um photoshop de gráfos” dinâmicos e hierárquicos” com o objetivo de
representar toda a Rede de Bibliotecários Brasileiros no Twitter. Como diz ele, a lógica é simples, a execução nem tanto.
Cada conta no Twitter pode ser harvesteada (usando o software NodeXL) para conseguir obter quais outras contas este
usuário segue. Veja mais detalhes em http://bsf.org.br/

Cadastro de
Bibliotecas

Confira...

Edital de convocação
A Fundação Biblioteca Nacional (FBN/MinC), através do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), lançou no
dia 30 de setembro, edital de convocação para cadastro de todas as Bibliotecas do Brasil.
O objetivo é mapear de maneira abrangente todas as bibliotecas existentes no país, sejam elas públicas, comunitárias,
escolares, universitárias, ou especializadas, levantando dados sobre a relação institucional, público, acervo, serviços,
infraestrutura e gestão. http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=128

... o que aparece em nossa página de Facebook <Apcisrj>.



Autor de sete livros sobre redação e publicação científica, o professor Gilson Volpato, da Unesp, lança
site com artigos, referências teóricas e notícias comentadas
www.gilsonvolpato.com.br



Imaginem o Mundo Sem Direitos de Autor. Vejam como o formato digital está ajudando a ampliar o
acesso a produções que perderam os direitos autorais http://blogs.estadao.com.br/link/respeitavel-publico/

O que postamos por lá, quase todo dia, sempre vale uma visita

Diretoria
Caso deseje cancelar o recebimento de nossos e-mails informativos, mande um e-mail para: fatima@apcisrj.org

