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GERENCIE-SE
Nossa próxima Roda de Conversa, agora em junho, vai ser sobre aspectos práticos do
gerenciamento. Vamos ver como uma boa discussão sobre o tema pode ajudar os participantes a
refletirem sobre os pontos onde podem melhorar.
Cada profissional de nível superior tem que administrar seu próprio trabalho, distribuir tarefas para
subordinados e colegas e harmonizar tudo isto com as instruções que recebe dos superiores. Ou
seja, somos todos gerentes, mesmo sem cargos de chefia. Todo este relacionamento se dá com
pessoas de dentro e de fora da biblioteca. Claro que mesmo sem qualquer pensamento crítico de
nossa parte, a vida vai ser tocada para a frente, tudo vai continuar andando. A pergunta, no entanto,
é – não dá para ser melhor?
Quais as 20 competências críticas do gerente? Vamos partir das idéias expressas por Harold
T.Smith num artigo clássico, publicado no Management World, de janeiro 1978, para esquentar as
discussões. Veja as que ele considera mais críticas:
OUÇA ATENTAMENTE
DÊ INSTRUÇÕES EFICIENTES
ACEITE RESPONSABILIDADES
IDENTIFIQUE OS VERDADEIROS PROBLEMAS
Até lá, vá se observando, vá observando os chefes que você admira, mas faça também um
retrospecto das práticas adotadas pelas pessoas que você considera um desastre e venha discutir
tudo isto conosco.

Aniversário
da APCIS

APCIS – 42 anos
Em 1969 era fundado o Grupo de Bibliotecários Biomédicos, que deu origem à APCIS/RJ,
Veja nosso histórico em Sobre>História> em http://www.apcisrj.org
Venha comemorar conosco no dia 8 de junho e participe também da programação técnica do dia: Roda
de Conversa

Roda
de
Conversa

Nossas competências críticas como gerentes
Discussão com a participação de todos.
Moderação: Cleucivânia Freire - UniverCidade
Data e horário: quarta-feira, 8 de junho 2011, das 9 às 12 horas Local: UNIRIO, Biblioteca
Central - Sala de Multimidia – Av. Pasteur, 436/ 2º.andar – Urca – Rio de Janeiro
Inscrições gratuitas: fatima@apcisrj.org

Hepatite C

Não perca!

Guia para tratamento da hepatite C
Veja este guia, disponível para download, na página do Flying Publisher/Free Medical Information
http://www.flyingpublisher.com/0002.php

O que é acesso aberto?
Entenda bem, use, promova. Visite este portal cheiinho de material bom e “ free” !
http://www.acessoaberto.usp.br/

Palestra
na
Fiocruz

Publicar e patentear: Os dois são possíveis
Palestrante: Ricardo Remer - 2 .Ciclo de debates do sistema Gestec-NIT
Data: -17/06/2011, 14 às 17 h. Local: Auditório Museu da Vida Fiocruz.
Inscrições gratuitas: mvilar@fiocruz.br

Faça download
SlideShare

Slides de apresentações da APCIS, como o material do curso “Ferramentas para o instrutor de
competências informacionais” estão disponíveis para download no espaço da APCIS no SlideShare.
Dê uma olhada lá. http://www.slideshare.net/APCISRJ/

Apareça certo no Guia de Bibliotecas
Contamos com seu interesse:. Atualize seus dados ou, se sua Biblioteca não consta no Guia,
mande inclusões para Maria Marta mariamarta@apcisrj.org
Veja o Guia em http://www.apcisrj.org

Campanha
de
Afiliação

Datas
da
Saúde

A campanha continua: veja no site o que a APCIS tem a oferecer
Consulte uma lista no site http://www.apcisrj.org em >Afiliação
Quer se afiliar? Os valores, a forma de pagar, os formulários, tudo está lá no site.
Dê ainda uma olhada nas atividades que aparecem no Twitter e no Facebook .
Se você atua em uma biblioteca da área de Saúde, junte-se a nós.

05.06 - Dia Mundial do Meio Ambiente
06.06 - Dia Nacional do Teste do
Pezinho (instituído pela Lei nº
11.605/2007)
09.06 - Dia da Imunização
11.06 - Dia do Educador Sanitário

14.06 - Dia Mundial do Doador de Sangue
18.06 - Dia do Químico
21.06 - Dia Nacional de Controle da Asma - Data
instituída pela Portaria nº 776/1999.

26.06 - Dia Internacional sobre o Abuso e Tráfico
Ilícito de Drogas

Patrocínio

Diretoria
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