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ALVÍSSARAS
O termo alvíssaras é antigo, mas nenhum outro definirá
melhor a notícia que tenho para os associados da
APCISRJ.
Dia 14, foi dado o primeiro passo para a concretização
de um sonho: a celebração de convênio de cooperação
entre a APCISRJ e a Maternidade Escola da UFRJ.
As instituições associadas e parceiras da APCISRJ já
existem ao longo de trinta e seis anos de existência da
Associação. No entanto, a assinatura do convênio
simboliza o reconhecimento por parte da comunidade
científica, desse serviço inestimável em prol da área de
informação em saúde no Estado do Rio de Janeiro.
Outros convênios estão em vias de se formalizar e
acreditamos que essas parcerias, além de beneficiar
os nossos usuários, darão oportunidade aos
profissionais que atuam na Rede de um efetivo
crescimento. É também, um compromisso pela busca
da eqüidade no acesso à informação e ao
conhecimento científico - condição essencial para
melhorar a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos.

REUNIÃO DE OUTUBRO
LOCAL: UNIVERCIDADE - Unidade Lagoa

Rua Humaitá 275 - 9º andar/sala 901, Humaitá.
Tel. (21) 2536-5000
BIBLIOTECÁRIA ANFITRIÃ: Mª de Fátima Raposo
DIA: 19/10/2005
ATENÇÃO! 3ª Quarta-Feira
AGENDA:

9:00 – Início da reunião (Leitura da Ata)
10:00 – Assinatura do Convênio Técnico
Científico com a UniverCidade
10:30 – Espaço do Associado
Congresso ICML9/CRICS7 – Relatos de
participação.

SITES RECOMENDADOS

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Na conclusão do I Curso de Especialização em
Informação CT em Saúde., promovido pelo CICT /
FIOCRUZ, nosso colega Volmer Gerônimo apresentou
o trabalho “Infosaúde on-line: ferramenta para
educação continuada do SUS.” O curso foi realizado
com bolsa oferecida pela FIOCRUZ aos membros da
APCISRJ cumprindo um dos objetivos principais da
Associação que é capacitar os profissionais, nossos
afiliados para atuar na área de informação
especializada em saúde.
Os profissionais filiados à APCISRJ podem se
candidatar a uma vaga no curso, apresentando projeto
de pesquisa e submetendo-se a um processo de
seleção coordenado pela FIOCRUZ.

LANÇAMENTO
LANÇAMOS A NOSSA HOME PAGE !
Acesse-a
através
do
endereço:
http://www.apcisrj.org
Envie-nos suas impressões, críticas e
sugestões. Contamos com sua colaboração,
para que a página tenha a cara de todos os
que fazem parte da Associação.

CURSOS / PALESTRAS
A Universidade Federal Fluminense e o IBICT abrem
inscrições para Mestrado e Doutorado em Ciência da
Informação de 15 de setembro até 17 de outubro de
2005, dentro do Programa de Pós-graduação em
Ciência da Informação (PPGCI).
O curso de pós-graduação é resultado de convênio
assinado entre o IBICT e a UFF e é responsável pela
formação de mestres e doutores em Ciência da
Informação.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Flying Publisher http://flyingpublisher.com/
Site com publicações médicas com texto completo, livre
acesso, alertas e boletins de disseminação seletiva.
Bulário Eletrônico da Anvisa
http://bulario.bvs.br/index.php
Encyclopaedia of Occupational Health and
Safety 4. Ed. http://www.ilocis.org/en/contilo.html

Os bibliotecários da AMLA American Medical Library
Association criaram um site na internet para ajudar as
vítimas do Katrina, disponibilizando informações na
área de saúde e solidarizando-se com os colegas que
atuam nas áreas devastadas numa reafirmação do
papel social do bibliotecário.

Precisando de ajuda para organizar a documentação de sua Empresa?
A Data Coop tem a solução!! Projetos arquitetônicos, planejamento, seleção e organização de acervo, treinamento e reciclagem de pessoal, higienização e embalagem
de acervos, informatização, cursos via Web. Solicite demonstração à distância do software Biblioteca Argonauta®, Linhas Biblioteca, Museu, Arquivo e
Webnauta. Fale conosco: www.datacoop.com.br e-mail: datacoop@datacoop.com.br Tel.: 55(21)38525653 / 38521117 Fax: ramal 21

DIRETORIA APCISRJ
- 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

PDF Creator - PDF4Free v2.0

-

Responsável:- Luciana de Souza Castro

http://www.pdf4free.com

