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EDITORIAL
A mensuração do tempo é um processo relativo. Se
contraposto aos 504 anos da descoberta do Brasil, os 35
anos da Associação de Profissionais de Informação e
Documentação em Ciências da Saúde do Estado do RJ,
configuram -se apenas como um ínfimo espaço de tempo.
Se, estes trinta e cinco anos forem comparados com o
tempo que uma idéia acalentada por um grupo de
bibliotecários permanece ativa, circulante, dinâmica, esta
longevidade é uma conquista!
O III Encontro de Bibliotecas Biomédicas do Rio de
Janeiro será realizado durante a comemoração do
centenário da Maternidade Escola da UFRJ (onde
acontecerá o evento) e aniversário da APCIS, no dia 16
de junho. Está previsto o lançamento do Guia de
Bibliotecas Médicas do Rio de Janeiro. O Guia é fruto da
cooperação e do empenho constante dos colegas
bibliotecários.
Ao comemorarmos mais um aniversário da Associação,
reafirmamos nosso objetivo de abrir novos espaços,
consolidar e firmar parcerias, tanto para a realização de
projetos na área da informação e documentação
biomédica, quanto para a organização de eventos
destinados à promover a atualização permanente de nossa
categoria, finalidade precípua da APCIS.
REUNIÃO DE JUNHO
III ENCONTRO DE BIBLIOTECAS BIOMÉDICAS
"Seminário: Soluções Integradas em
biblioteconomia"
Data:16 de junho - 9 .00 às 17.00 horas
Local: MaternidadeEscola(UFRJ)
Rua das Laranjeiras, 180 -Rio de Janeiro-RJ
Inscrições gratuitas: apcisrj@hotmail.com- ou pelo
telefone 2205-3538 (Mara/Olímpia/Janaina)
Vagas limitadas.-Inscreva-se já!LEMBRETE
Para receber o ALERTA em dia atualize seu
cadastro Institucional e particular, enviando seus
dados para: apcisrj@hotmail.com
LEITURA RECOMENDADA
LaGuardia Cheril, Boisse Joseph. User needs,library
mandates and information magic.Online 1994 May;
18(3):9-11.
RESUMO:Bibliotecários têm como atribuição
fornecer ao usuário a informação solicitada.Estes
desejam que essa lhes seja fornecida com a mesma
rapidez e eficiência com que obtem informações em

um terminal eletrônico bancário. Ele quer o bolo
pronto e nós oferecemos a receita.
Usando as novas tecnologias ao nosso alcance é
viável atender nossos usuários de forma rápida,
barata e eficiente, como se fosse um passe de
Mágica? O texto suscita polêmicas desde sua
publicação. Procure conhecê-lo.http://www.acm.org
(Notícia enviada: Biblioteca Maternidade Escola-UFRJ)

ANIVERSÁRIO
A APCIS/RJ cumprimenta as colegas e demais
funcionários da Maternidade Escola pela passagem
do seu centenário. O trabalho realizado naquela
Instituição é motivo de orgulho de todos os
brasileiros, especialmente os que vivem no Rio de
Janeiro.
A APCIS/RJ parabeniza o CICT/Fiocruz pela
excelência dos serviços prestados à comunidade
científica durante os 18 anos de sua existência.
Desejamos a todos os colegas que dele fazem parte
muita sorte e que o trabalho aí desenvolvido
contribua cada vez mais para o engrandecimento da
cultura brasileira.
CURSOS
DOUTORADO E MESTRADO
A UFF e o IBICT estão abrindo inscrição para
mestrado e doutorado em Ciência da Informação,
de 31/05 a 18/06/2004. Inscrições na Secretaria do
Programa de Pós-graduação UFF-IBICT, Rua Lauro
Muller 455, 5º andar, sala 503, Botafogo, RJ.
2ª a 6ª feira, das 10 às 12h e das 14 às 16h.
Vagas: Doutorado 8 (oito) e Mestrado 12 (doze)
Seleção : :Prova Escrita;Análise de Projeto de
Pesquisa;Prova de Línguas Estrangeiras ( Inglês e
Francês[doutorado];Entrevista
e
Análise
do
Curriculum Vitae.(Notícia enviada: Biblioteca F.Med
Petrópolis)
CURSOS WEB PARA BIBLIOTECONOMIA E
SIMULADOS DE CONCURSO. (descontos
especiais para associados da APCIS)
Inscrições e informações: www.datacoop.com.br
ANUIDADE
O pagamento da anuidade em dia contribui para a
oferta
de mais e melhores oportunidades de
atualização e aprimoramento profissional aos
nossos associados .Fortaleça sua associação.
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