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Editorial
Intervenções para melhoria
da prática profissional do
bibliotecário

A linha de ação da APCIS está centrada em identificar carências e encontrar formas
de intervenção para melhoria da nossa prática profissional. Como passo seguinte,
buscamos reunir colegas que possam contribuir - uns como doadores e outros, com
sua presença, como receptores - pois quem faz palestras espera como contrapartida
que haja platéia; quem dá aula, que haja alunos; quem alimenta o site, que haja
visitantes ativos.
Perguntando aqui, pesquisando ali, lançando um olhar um pouco mais atento à
passarela de atividades da associação, a diretoria da APCIS garante aos
bibliotecários a certeza de que contam com um espaço onde as questões que dizem
respeito à nossa atuação serão discutidas de forma coletiva com seriedade e
isenção. Aí vai, então um convite - Acompanhe nossas atividades pelo site e pelo
Twitter e apareça, quando houver eventos de seu interesse.

CURSO PreparePrepare-se para falar em público !
Carga horária: 12 horas
Datas: Novembro - Dias 24 (4a. feira), 26 (6a. feira) e 29 (2a.feira)
Horário: 13:00 às 17:30
Local: UniverCidade - Unidade Carioca (Estação do Metrô Carioca)
Preço: R$300,00 por pessoa (desconto de 20% para associado)
Inscrição: Marta Magno - 3511-1101 mailto:martamagno@hotmail.com
Confirmação: via e-mail ou fax (21) 3511-1101 (ABHH)
Depósito: APCIS/RJ - CNPJ 00642979/0001.00
CEF- Agência 1624 Conta: 790863-6 - Código da operação: 003
Instrutora: Gilda Queiroz
Ementa: Explorar algumas técnicas básicas de organização do discurso,
desinibição e liderança, para obtenção de melhores resultados
em apresentações orais.

Roda de conversa da APCIS
Venha animar nossa roda de conversa. Venha dizer o que mais lhe interessou de tudo
que viu e ouviu no último SNBU. Se você não foi, venha escutar os depoimentos dos
colegas que estiveram por lá.
Ponha na sua agenda: dia 19 de novembro, sexta-feira, 8.30 da manhã.
Local:UFRJ- MATERNIDADE ESCOLA, Rua das Laranjeiras, 180

Dica importante

O International Committee of Medical Journals Editors-ICMJE divulgou novo
modelo de Declaração de Conflitos de Interesse. O novo texto e novo formulário
substituem a versão anterior, disponibilizada até outubro de 2009 e passou a ser
adotado a partir de 4 de julho de 2010.

http://espacio.bvsalud.org/boletim.php?articleId=08120211201002

Vá seguindo todas as nossas novidades!
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