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NETWORKING
Networking é confundido com estar presente em redes sociais, mas não é a mesma coisa, não é apenas
isto.
Há certas pessoas que contam sempre com outras a quem podem pedir uma informação, um conselho,
uma ajuda. Dizia-se antes que elas eram pessoas bem relacionadas. Agora, em ambiente de trabalho, diz-se
que fizeram um bom networking.
Uma boa rede de relacionamentos não é construida de forma interesseira. Resulta com frequencia de
atividades que saem fora da rotina... Quem oferece um pouco de seu tempo à coletividade, participando aqui
de um grupo de trabalho para a revisão dos critérios de avaliação de pessoal; tendo uma atenção ali,
ajudando um colega num trabalho de revisão de um artigo para um congresso; acabará por ser identificado
pelos outros como merecedor de retribuição.

É resultado de um comportamento generoso e cortês. É fazer um comentário positivo a quem acabou de
falar numa palestra. É re-twittar um post considerado bom em vez de colocá-lo como se fosse seu...

É trabalho longo. A rede vai se ampliando devagar, através de pequenos cuidados, como anotar o telefone e
o e-mail de quem você acabou de conhecer numa reunião pequena, pegar um cartão de visita num
congresso e logo depois enviar uma notinha.
É questão de fazer-se lembrar. Quem mantém sua rede de relacionamentos, desinteressadamente, jamais
incomoda pessoas quase desconhecidas para pedir favores, porque ao longo do tempo sempre encontrou
pretextos para entrar em contato com os amigos.

Marketing

Workshop sobre marketing APCIS/RJ
Novas datas - Adiado para final de agosto
Embora esteja sendo pensado para avaliar situações reais da APCIS, ele será aberto à participação de outros
interessados. O formato abrange uma parte teórica inicial (Para além dos 4Ps) e muita discussão em
grupo.
Peça programa e detalhes a carmelia@apcisrj.org

Participe - Inscrições gratuitas !

Local: UniverCidade, Estação do Metrô Carioca
Datas: dois sábados, 27 ago e 3 set de 2011
Horário: 8 às 17 horas
Instrutora/Moderadora: Gilda Queiroz

Palestra na
Maternidade
Escola UFRJ

17 de agosto – 9 às 12 horas
Anna Lucia Aguiar falará sobre o tema “Atuação do Bibliotecário em Medicina Baseada em Evidências”. Este
foi seu trabalho de conclusão de curso na UNIRIO, orientado pela professora Simone da Rocha Weitzel.
Esperamos que você venha dar seu apoio à nova bibliotecária.
Data e horário: quarta-feira, 17 de agosto de 2011, das 9 às 12 horas
Local: Biblioteca da Naternidade Escola da UFRJ, Rua das Laranjeiras 180 – Rio de Janeiro
Inscrições gratuitas: fatima@apcisrj.org

Visite-nos
no:

Veja o tipo de notícias que incluimos no Twitter da APCIS
http://twitter.com/#!/APCIS
--- Instituto de Biologia da Unicamp ganha nova biblioteca
http://agencia.fapesp.br/14232#.TjG_SJdCx0o.twitter
--- UFPB lança revista eletrônica
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc/issue/view/854
--- Será o fim das apostilas? Instituições de ensino começam a distribuir tablets para atrair alunos e reduzir
custos com a impressão e distribuição de material. Salete Silva
http://revistaensinosuperior.uol.com.br/textos.asp?codigo=12758
Notícias fresquinhas todo dia: dicas de sites, eventos, documentos, idéias inspiradoras. Visite-nos, ou
melhor ainda, siga-nos. http://twitter.com/#!/APCIS

Atualize-se

Cursos EaD FEBAB – Segundo semestre de 2011
http://www.febab.org.br/
AACR2 -12 set/27 nov
Pesquisas acadêmicas na Web - 01 set/31 out
Gestão de pessoas e o impacto nos resultados 08 set/07 nov
Fluência linguística – Inglês 01 ago/18 nov
Bibliotecas Universitárias: Avaliação do MEC 05 set/14 out
Bibliometria: Aspectos conceituais para iniciantes 12 set/21 out

Datas
da
Saúde

01 a 07.08 - Semana Mundial da
Amamentação (De acordo com a Portaria nº
2.394, de 07/10/2009
05.08 - Dia Nacional da Saúde
05.08 - Dia da Farmácia
05.08 - Dia do Nascimento de Oswaldo
Cruz
08.08 Dia Nacional de Combate ao
Colesterol
10.08 - Dia da Enfermeira

21 a 28.08 - Semana Nacional do Excepcional
24.08 - Dia da Infância
26.08 - Nascimento de Albert Sabin
27.08 - Dia do Psicólogo
28.08 - Dia Nacional de Combate e Prevenção ao
Escalpelamento – data instituída pela Lei nº
12.199/2010
29.08 - Dia Nacional de Combate ao Fumo - Data
instituída pela Lei nº 7.488/1986.

31.08

- Dia do Nutricionista
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