
O GGBS - Grupo Gestor de Benefícios Sociais, 
criado pela Resolução GR 60/2006, resultou da 
proposta do Grupo de Trabalho, designado pela 
Reitoria em 2005, para reavaliar os diversos 
programas e ações pertinentes ao conjunto de ações 
no campo de gestão de pessoas, definidos como 
Benefícios Espontâneos. Consolida-se assim a 
trajetória institucional da Unicamp no campo 
compreendido por ações que não implicam em 
obrigações legais, mas de importante papel 
complementar, dentro de uma visão de melhoria na 
qualidade de vida e trabalho, destinados aos 
funcionários, docentes e, em muitas situações, 
alcançando seus respectivos dependentes. 

A primeira experiência formal na Unicamp, neste 
campo, ocorreu com a implantação do SAS - Serviço 
de Apoio ao Servidor, em 1991, ampliado 
posteriormente com a criação do CAF, em 1995.  As 
duas estruturas foram unificadas com a DAB - Diretoria 
de Assistência e Benefícios, em 1998. Todas essas experiências 
anteriores foram consideradas pelo Grupo de Trabalho e 
contempladas na nova proposta, agora expressa através do GGBS 
e sempre com perspectivas de aprimoramento institucional. Para 
isto, foram incorporados à área, todas as ações e programas já 
implantados.

Novas propostas de ações e programas serão desenvolvidos. 
Para viabilizar um conjunto de ações que pretendem atingir 
servidores de todas as unidades e órgãos, o GGBS integra a 
estrutura do Gabinete do Reitor.  Suas ações terão as diretrizes e o 
acompanhamento de um Conselho Orientador (veja quadro abai-
xo), designado pelo Reitor através da Portaria 81/06, composto 
por docentes e funcionários, presidido pela Chefia de Gabinete, 
tendo como secretário executivo o responsável pela coordenação 
administrativa e pela equipe de funcionários do novo órgão.

Neste Informativo, que retoma de forma sistemática infor-
mações periódicas sobre 
benefícios, confira nas 
próximas páginas algu-
mas informações sobre 
as ações já implemen-
tadas pelo GGBS e 
espaço para interação 
com todos os funcio-
nários e docentes da 
Unicamp. O novo órgão 
tem o desafio de, através 
de programas e ações de 
benefícios sociais, estar 
integrado institucional-
mente à Universidade.

......

Unicamp implementa novo formato em gestão 
de benefícios sociais para seus servidores
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ProSeres

 Apoio à Família

Parcerias comerciais

Este Programa, que apoia servidores estudantes 
através de convênios/parcerias com instituições de 
ensino superior, conta com uma área específica 
dentro da nova estrutura do GGBS.

Umas das ações que será implementada brevemente 
pelo GGBS é o Programa de Integração e de Apoio à 
Família. Confira mais informações.

Parcerias com livrarias, papelarias, cinemas, planos 
odontológicos, crédito consignado, etc. Garantem 
benefícios diferenciados aos servidores da Unicamp. 

Apoio ao Desenv. Esporte e Lazer
Kátia Stancato
Luiz Rogério Emiliano
Neuza Helena dos Santos Pereira

Apoio ao Desenv. Educacional
Juan Miguel Bacic
Carla Regina de Almeida
Airton Lourenço

Apoio aos Programas Especiais
Maria Teresa Egler Mantoan
Marcos Antonio Barg
Isabel Cristina Floriano

Apoio à Saúde
Paulo Lício de Geus
Jessé Targino da Silva
Celso Ribeiro de Almeida

Conselho de Orientação - GGBSPresidente
Prof. José Ranali

Secret. Executivo
Edison C. Lins

1º. Workshop GGBS1º. Workshop GGBS
Evento inicia série de treinamentos 

para funcionários do órgão
Evento inicia série de treinamentos 

para funcionários do órgão
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Um programa 
 que se consolida a 

cada ano

O Programa de Apoio ao Servidor Estudante - ProSeres - 
existe há mais de uma década. Centenas de funcionários 
da Unicamp já puderam concluir seus estudos, quitar 
débitos e retirar seus diplomas através deste importante 
programa de incentivo ao desenvolvimento educacional. 
Atualmente há mais de 500 servidores inscritos que 
recebem bolsas de estudo em níveis variáveis. Agora, já 
no contexto da reestruturação através do GGBS, o 
ProSeres mantém seu status de programa prioritário, 
inserido no Comitê de Desenvolvimento Educacional do 
Conselho de Orientação e contando com uma área 
específica dentro da nova estrutura, inicialmente  com as 
seguintes ações, além de proceder a um aprimoramento 
das normas do programa:

Parcerias
Ampliar parcerias com diversas instituições de 
ensino superior de Campinas e região nas quais 
estudem servidores da Unicamp visando bolsas de 
estudo e ampliar parcerias com escolas de nível 
médio e profissionalizantes de diversas áreas.

Dispositivos diversos de apoio interno e 
externo
Tais como: bibliotecas, livrarias, transporte, etc..

Cursos de Pós-Graduação
Uma parceria específica com a Caixa Econômica 
Federal trará financiamento para programas de 
stricto e lato sensu.

Integração
Será desenvolvida uma agenda de encontros entre 
os inscritos e com as diversas instituições parceiras, 
visando atualização profissional permanente. 

Nova parceria do ProSeres
A IESCAMP ( fone:3327-3363) é uma instituição de 

Campinas, que possui sistema educacional que 
atende do berçário ao ensino superior. A parceria 
prevê, inicialmente, descontos para funcionários e 
seus dependentes. Informe-se junto à Secretaria do 

ProSeres ou da Instituição

Mantenha seu cadastro sempre atualizado.
O GGBS quer contar com os inscritos no ProSeres 
para contribuir como voluntários em programas e 
ações de benefícios sociais.
Faça prioritariamente cursos dentro do seu foco de 
ação profissional.
Envie-nos observações e sugestões – novo ramal do 
Proseres: 1-8065. E-mail  proseres@unicamp.br

Dicas importantes:

Mensalidade paga, mesmo com atraso, dá direito a 
renovação de matrícula. O entendimento é do ministro 
Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça. O 
ministro negou recurso da Associação Salgado de 
Oliveira de Educação e Cultura (Asoec) contra a decisão 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que a obrigou 
a renovar a matrícula de um aluno do curso de Direito. 
Francisco Falcão explicou que, se a dívida foi quitada, a 
instituição de ensino não pode recusar a matrícula com o 
argumento de que expirou o prazo para renovar o 
cadastro. De acordo com o processo, em setembro de 
2002, o aluno entrou com um pedido de Mandado de 
Segurança contra a Asoec para renovar sua matrícula 
para o 10ª período do curso de Direito. A matrícula tinha 
sido negada pela instituição por haver mensalidades 
atrasadas. Mais tarde, o débito foi quitado. A primeira 
instância deferiu a liminar. A Asoec apelou, mas a decisão 
foi mantida. A instituição de ensino foi até o STJ. Alegou 
que era legítimo negar matrícula ao aluno. O ministro 
Francisco Falcão negou o argumento. “Quitado o débito, 
ainda que com atraso, resta descaracterizado o estado de 
inadimplência, não encontrando amparo legal a 
penalidade que foi imposta ao impetrante, não lhe 
assegurando a renovação de matrícula, sob o 
fundamento de que o prazo designado pela instituição de 
ensino superior já havia expirado, eis que naquela 
oportunidade estava impedido de efetivá-la”, decidiu.

Faculdade é obrigada a aceitar
matrícula de ex-devedor

Estudante: informe-se sobre seus direitos
ORIENTAÇÃO
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Um primeiro e importante passo 
para que o GGBS, do ponto de vista 
operacional, definisse um Plano de 
Ação, ocorreu através do seu 1º. 
Workshop Interno, realizado nos dias 
22 e 23 de fevereiro. Todos os inte-
grantes da equipe da área parti-
ciparam intensamente. 

A preleção esteve sob a res-
ponsabilidade do consultor Wilson 
Zuccherato, com vasta experiência de 
conceitos e de prática no campo de 
ação dos chamados Benefícios. A 
abertura do evento foi realizada pelo 
Prof. José Ranali, Chefe de Gabinete e 
Presidente do Conselho de Orientação 
do GGBS.

Durante o workshop foram discu-
tidos temas gerais e estratégicos, tais 
como: O papel da Área de Benefícios 
na Universidade, O que é feito, quem 
faz e como faz, As Qualidades do 
Membro da Equipe, Foco no Atendi-
mento, Ações Prioritárias e Plano de 
Comunicação.

Um resumo dos resultados será 
apresentado em breve ao Conselho de 
Orientação da Área e também para os 
ATU’s das diversas unidades e órgãos, 
marcando assim uma etapa mais 
objetiva de interação institucional e de 
ações voltadas para integração e 
busca de ampliação no campo interno 
dos benefícios sociais.

(da esq. p/dir.) Prof. José Ranali,  Presidente
do Conselho de Orientação do GGBS e

Edison Lins, Secretário Executivo

Distribuição de material de apoio 
aos funcionários

Funcionários do GGBS durante worshop 

O consultor Wilson Zuccherato durante 
preleção para funcionários do GGBS

Workshop propiciou aos participantes a
troca de experiências 

1º. Workshop GGBS: revisão que aponta para o futuro

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA

Há estudos acadêmicos que comprovam que com o acompanhamento 
dos pais ou dos responsáveis na vida escolar das crianças e dos 
adolescentes, faz muita diferença no desempenho dos mesmos. Portanto 

não deixe de acompanhar atentamente o 
andamento da vida escolar do seu filho - 

ou dependente. Participe também das 
instâncias escolares, tais como 
reunião de pais e professores, 
APM, Conselho de Escola etc. 
Dentro do Programa de Inte-
gração e de Apoio à Família 
que será desenvolvido no 
âmbito do GGBS, este e ou-
tros temas serão debatidos. É 
muito importante a partici-
pação dos pais.  Aguarde.

Site do GGBS.
Em breve.
Aguarde!

Melhoria de resultados se conquista com efetiva 
participação: acompanhe a vida escolar do seu filho

O Informativo GGBS é uma publicação do Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais - Unicamp, distribuido internamente aos 
servidores da Unicamp. Tiragem desta edição: 11.000 
exemplares. Contato: Prédio da Reitoria III - Campus Unicamp - 
e-mail: ggbs@unicamp.br / Telefone: (19) 3521-4854

EXPEDIENTE

GERAL - ramal 1-4852
ggbs@reitoria.unicamp.br

BENEFÍCIOS - r. 1-4850
ggbsben@unicamp.br

PASS - ramal 1-4849
ggbspass@unicamp.br

PROF - ramal 1-4856
ggbsprof@unicamp.br

SERVIÇO SOCIAL - r. 1-4856
servsoc@unicamp.br

PROSERES - ramal 1-8065
 proseres@unicamp.br

Ramais e e-mail do GGBS



A Área de Parcerias Comerciais e de Serviços do 
GGBS ampliará seu foco de captação de parcerias, 
que garantam efetivos benefícios diferenciados. Uma 
revisão geral e atualização de informações estão 
sendo realizadas e novas parcerias serão efetivadas a 
partir de um levantamento das áreas de maior inte-
resse, conforme contato a ser realizado pela área, 
com os servidores. Envie suas sugestões pelo ramal 1-
4899 ou pelo e-mail ggbs@unicamp.br

Parcerias garantem benefícios diferenciados
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O serviço de crédito consignado tem sido 
bastante utilizado. A Unicamp, através da DAB, 
agora GGBS, estabeleceu parcerias diversas 
visando estabelecer uma saudável concorrência 
interna. Os resultados são positivos. As taxas 
disponíveis nas parcerias com a Unicamp estão 
seguramente entre as mais baixas que são 
praticadas no mercado. Neste momento estamos 
realizando um trabalho de re-qualificação dessas 
parcerias, ou seja, está havendo uma reavaliação 
com critérios e que traga ainda mais benefícios 
aos interessados. O importante é que haja, da 
parte dos usuários, uma utilização consciente e 
que tenha como critério essencial o investimento 
efetivo em melhoria das condições de vida. 

Crédito Consignado:
linha diferenciada de
financiamento

As principais parcerias de crédito consignado da 
Unicamp, através do GGBS, são: Santander 
Banespa, Nossa Caixa, Banco Real, Financeira 
Alfa, HSBC, Caixa Federal e Banco do Brasil.

Algumas dicas:
Priorize o crédito para aquisição ou quitação 
que lhe agregue patrimônio pessoal e familiar.
Nunca troque taxas menores por taxas maiores, 
alongando o prazo. O valor que lhe sobrará 
será sempre muito menor que o que será pago 
pelo prazo alongado.
Compare as taxas, os prazos, o valor real da 
parcela e todas as demais condições antes de 
concretizar a operação. 
Se for necessário, consulte um profissional da 
área econômica ou jurídica.
Antes de trocar a dívida, verifique com cuidado 
todas as condições.

* As condições de financiamento dependem do convênio da empresa com o Banco VR. 

CINEMAS
Estamos ampliando estas parcerias e em breve termos 
novos parceiros. Além dos descontos, também haverá 
promoções com sessões exclusivas para a Unicamp , 
válidas também para pré-lançamentos . Aguarde!

Cine Jaraguá 
Sua carteira funcional vale desconto de 50% em todas as sessões, exceto nas 
que já forem promocionais. Fone 3243-6537
Obrigatória a apresentação da carteira funcional e RG

Box Cinemas
Oferece desconto de 50% no ingresso inteiro, com direito a um 
acompanhante, exceto às quartas feiras. Fone: 3268-4377
Obrigatória a apresentação da carteira funcional e RG

PAPELARIAS

Euro Papelaria e Informática
10 % de desconto no material escolar - 4 pagamentos sem juros
Rua General Osório, 1173 - Centro - Fone: (19) 2121-0000

Papelaria Paulino
10% desconto em 4 vezes sem juros
Rua Dr. Quirino, 1234 – Centro - Fone: 3232-8911

LAZER / TURISMO

Enigma Turismo
Passeio de final de semana: Cavernas do Petar de 23 à 25/03 a partir de R$ 
340,00 / Passeios de 1 dia: Aguas da Prata - trilha das 7 cachoeiras dia 11/03 
- May FAir Lady - Teatro dias 17 ou 18/03
Conheça outras promoções: www.enigma.tur.br - Fone: (19) 3256-11215

TJR Turismo
Passeio de trem pela serra da Mantiqueira até Campos de Jordão – próxima 
saída 18/03 - Valores: adultos R$ 145,00 ou 3 x de R$ 50,00. Crianças até 5 
anos no colo grátis e de 6 a 12 anos 3 x R$ 45,00.
Solicite um roteiro detalhado. Informações: Rua Sampaio Vidal, n° 521 Jd 
Chapadão, Campinas SP.  Tel: (19) 3213-4402 Fax: (19) 3241-1560 
E-mail: tjrturismo@terra.com.br  Site: www.tjrturismo.com.br

Livraria Nobel - agora em Barão Geraldo
Acaba de inaugurar uma nova loja, próximo à Unicamp, em Barão Geraldo. 
Apresente sua identidade funcional e retire seu cartão Clube Nobel. Obtenha 
descontos que variam entre 5% e 10% na livraria e de 12% nos artigos de 
papelaria. Conheça também nas dependências da livraria o Vanilla Café.  Av. 
Albino José B. de Oliveira, 1278 (próximo ao supermercado) - Maiores 
informações pelo fone 3342-1252

Bucal Help -  Plano Odontológico 
Fazendo sua adesão ao plano odontológico por apenas R$ 11,00 mensais/ 
pessoa, você  tem  descontos especiais em medicamentos através de grande 
rede de farmácias, incluindo a rede Drogasil. Informe-se na área de Benefícios 
do GGBS:  ramais 1-4852 / 1-4899, ou pelo fone:  3236-6741

Confira na sequência, algumas parcerias comerciais do 
GGBS que oferecem descontos, etc. 

Programe seus gastos.
Evite fazer empréstimos!


