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Vamos planejar?
Planejamento é coisa para bibliotecas de todos os tamanhos.
Quem tem estrutura, faz planejamento e orçamento dentro de modelos sofisticados. Quem não tem, nem
por isto precisa optar por sua total ausência. Você trabalha sozinho? Faça o exercício – analise ítem a ítem,
tarefa a tarefa executada e veja onde pode avançar.
Outubro é um bom mês para estabelecer as principais atividades a desenvolver em 2012 - Estabelecer
metas de melhoria nas atividades rotineiras, na manutenção de ambientes, na forma de trabalhar, na
atualização de conhecimentos. Pensar o que pode ser mudado, discutindo com toda a equipe as metas
individuais, pode ser um bom exercício de motivação. Não se esqueça de incluir os auxiliares nesta
discussão. E não é apenas questão de estabelecer metas quantitativas – a forma como as equipes
trabalham, ou seja, a qualidade, pode ser o principal objeto de mudança.
Faça seu planejamento funcionar.
Sintetizando: Faça Programa anual de ações (Discutido com a chefia).
Coloque época de realização e metas.
--- Estabeleça prioridades (qual o melhor uso do seu tempo em cada período)
Quebre tarefas em sub-tarefas, ou seja, em pedaços menores
Sintetize tudo ao final da tarefa
PLANEJE O QUE VAI FAZER
FAÇA O QUE PLANEJOU
REGISTRE
Quem planeja não tem que “apagar incêndios”. Planejamento eficiente poupa tempo na execução e
produz melhores resultados. E os registros produzem melhores relatórios.

Leia mais
sobre
planejamento
e assuntos
afins

. A biblioteca das instituições de ensino superior e os padrões de qualidade do
MEC: uma análise preliminar. Nirlei Maria Oliveira.
Acessado em 20 set 2011. Disponível em:
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/viewFile/409/221

. Indicadores de desempenho de bibliotecas na Fiocruz: um caminho em construção.
Maria Cristina S. Guimarães et alii. Ci.Inf., Brasilia, v.35, n.3, p.248-254, set./dez. 2006 .
Acessado em 20 set 2011. Disponível em: www.scielo.br/pdf/ci/v35n3/v35n3a24.pdf

. Os conceitos de organização baseada na informação e no conhecimento e o
desenvolvimento de serviçosa bibliotecários. Antonio Miranda. Ci.Inf. Brasilia, v.22, n.3, p.227232, set/dez.1993. Acessado em 20 set 2011. Disponível em:
revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/download/1130/779

. Padrões como instrumento de avaliação e qualidade em bibliotecas universitárias.
Maria Etelvina Madalozzo Ramos. Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR . Acessado em 20 set 2011.
Disponível em: http://www.sibi.ufrj.br/snbu/snbu2002/oralpdf/94.a.pdf

. Regulamentos, Orçamentos, Etcétera: Miniguia
Maria Tereza Machado Teles Walter, Tiago Gomes Eirão e Luciana Araujo Reis. Ed. Briquet de Lemos
Pode ser adquirido por R$ 19,00 em: http://www.livrosdebiblio.com.br/

R ev e ja n o s i t e ma t e ria l da A P CIS

“A importância do planejamento para a obtenção de resultados”
Reveja material da palestra de Celia Maria Lobo Mendes de Barros organizada pela APCIS em 10 de março
2009
Disponível em nosso site, em Clics Práticos: http://www.apcisrj.org

Glossário Eletrônico do Ministério da Saúde
Este glossário reúne as principais conceituações, palavras, siglas e expressões técnicas e científicas
utilizadas por órgãos subordinados e entidades vinculadas ao Ministério da Saúde a fim de divulgar essa
terminologia não só para os profissionais de Saúde, mas também para qualquer pessoa interessada
http://bvsms.saude.gov.br/php/index.php

Eventos
e

Curso de Especialização em Políticas de Informação e
Organização do Conhecimento
FACC/UFRJ em parceria com o Arquivo Nacional.
http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=853&sid=40

cursos

Aulas/Carga horária: março a dezembro de 2012 / 420h
Inscrições: até 04 de novembro de 2011.
9h às 12h e das 14h às 16h, somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, na secretaria do
curso localizada no AN, situado à Praça da República, 173, bloco F, 5º andar– sala 503, Centro RJ.

V CODAIP

31 de

outubro e 1º de novembro de 2011
Evento realizado pelo Grupo de Estudos em Direito Autoral e Informação da Universidade Federal
de Santa Catarina (GEDAI/UFSC).Maiores informações no site:
www.direitoautoral.ufsc.br Telefone: (48) 3721-6746 E-mail: direitoautoral@ccj.ufsc.br

Curso de Especialização em Preservação de Acervos de Ciencia e
Tecnologia
PPACT do Museu de Astronomia e Ciencias Afins (MAST)
http://www.mast.br/downloads/EDITAL_ppact_2012.pdf
Inscrições: 3 a 31 de outubro de 2011
Através da conservação, seja pelos procedimentos preventivos, seja pela intervenção direta que vai
até o próprio restauro dos objetos, o patrimônio pode ser "eternizado".

Video

Palestra sobre a temática informação em saúde.
Galvao, M.C.B. Informação em saúde. Ribeirão Preto : Universidade de São Paulo, 2011. Disponível
em:http://www.youtube.com/watch?v=9rBxBxE03Hs
Nesta palestra, realizada aos alunos da graduação neste setembro a Prof.Dr. Maria Cristiane Barbosa Galvao
aborda o conceito de saúde e suas implicações para o conceito de informação em saúde, os usuários de
informação em saúde com destaque para a população, equipe multiprofissional de saúde e gestores da
saúde, os nichos para o profissional da informação no contexto da saúde e na gestão em saúde, a
contribuição da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e do Departamento de Medicina Social,
Universidade de São Paulo, referente à informação em saúde, Disciplinas ofertadas por este Departamento,
bem como algumas associações nacionais e internacionais relacionadas à informação em saúde.
Duração: 13m48s, colorido.

Impacto
nacional

O cientista do Brasil é o que consegue as mais altas taxas de impacto publicando em revistas
nacionais, em relação aos países do BRIC e da América Latina. O SciELO tem muito a ver com isso, com
toda certeza. Não há nenhum país do mundo que tenha um projeto nacional de acesso aberto a suas
publicações como esse. Leia mais em: http://agencia.fapesp.br/14510

Incentivo à leitura é isto
Trecho do filme Mãos talen tosas, a história de Ben Carson - dica da Redarte, 25 set 2011)
http://www.youtube.com/watch?v=Fehlgo9oxDs

Datas da
Saúde

01.10 - Dia Internacional da Terceira Idade
01.10 - Dia Nacional de Doação do Leite Humano
01.10 - Dia Nacional do Idoso
02.10 - Dia Interamericano da Água
03.10 - Dia Mundial do Dentista
3º sábado de outubro - Dia Nacional de Combate

13.10 - Dia do Terapeuta Ocupacional e
Fisioterapeuta

16.10 - Dia Mundial da Alimentação
17.10 - Dia Nacional da Vacinação
18.10 - Dia do Médico
20.10 - Dia Mundial e Nacional da

à Sífilis

Osteoporose

04.10 - Dia Nacional do Agente Comunitário de

25.10 - Dia do Cirurgião Dentista
25.10 - Dia Nacional da Saúde Bucal
27/10 - Dia Nacional de Luta pelos Direitos

Saúde

10.10 - Dia Mundial da Saúde Mental
11.10 - Dia do Deficiente Físico
11.10 - Dia Nacional de Prevenção da Obesidade
12 a 18.10 - Semana Nacional de Prevenção da
Violência na Primeira Infância

das Pessoas com Doenças Falciformes

27.10 - Dia Nacional de Mobilização PróSaúde da População Negra

29.10 - Dia Nacional e Mundial da Psoríase
30.10 - Dia Nacional de Luta contra o
Reumatismo

Patrocínio

Diretoria

Presidente: Sandra Rocha Suzano Benigno; Vice-Presidente: Thais Vieira; 1a Tesoureira: Maria Martha
Magno Calheiros; 2a Tesoureira: Carla Lucia Gama; 1a Secretária: Fátima Lopes Santos; 2a Secretária:
Antonia Carmelia Brito; Assessoria Técnica – Célia Maria Lobo Mendes de Barros; Assessoria de
Relações Públicas: Célia Maria Gomes Maia; Conselho Fiscal: Ana Glória Pires, Wanda Latmann
Weltman, Olimpia Vale de Resende.

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

