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II SIMTEC – funcionário inscreva seu trabalho!
Para fazer sua inscrição acesse o site do evento:
ou procure a secretaria do II SIMTEC, que está localizada no prédio da Reitoria II
(DGRH, 1º Piso). No local você será atendido por estagiários.
O II SIMTEC abre espaço para a apresentação de
trabalhos desenvolvidos institucionalmente por
funcionários de todos os níveis de esco-
laridade pertencentes às diversas car-
reiras da Universidade, dentro de
três eixos temáticos, a saber:

www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

As inscrições darão direito à partici-
pação nos mini-cursos que farão parte
do II SIMTEC (confira quadro ao lado),
devendo o participante fazer a indica-
ção específica de seu interesse a partir
de 01 de maio, através do site ou na
Secretaria do II SIMTEC.

I - Administração e Gestão
Experiências e projetos que pro-
movam soluções e/ou melhorias
organizacionais, técnicas ou
administrativas.

II - Projetos Institucio-
nais no Desenvolvi-
mento do Ensino, Pes-
quisa e Extensão

III - Desenvolvimento
Humano, Saúde e Qualidade de
Vida

Projetos que promovam
o desenvolvimento aca-
dêmico, científico e
tecnológico.

Ações de abrangência humana,
individual e coletiva, nas questões
de saúde física, psicológica, ambi-
ental e social, além de ações edu-
cacionais e assistenciais.

Confira as modalidade de participação:
a)
b)

c)

como participante, sem apresentação de trabalho;

apresentando um trabalho na forma de Resumo Simples que será apre-
sentado em um pôster ;

apresentando Resumo Completo do seu trabalho de forma mais detalhada
que também será exposto em pôster .
Obs.: o trabalho pode ser individual ou em equipe
Se precisar de mais detalhes, ligue para os ramais da secretaria do II SIMTEC
1-4614 ou 1-5818 , ou envie um e-mail para simtec@reitoria.unicamp.br

Confira também nesta edição

Arte na Praça está de volta! .....

Ciclo de palestras ...........................................

Área da Saúde promove o
Dia Mundial da Saúde .............................
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Área Cultural do GGBS promove exposição na Casa do Lago

PASS - Programa de Assistência à Saúde do Servidor
O GGBS, através do PASS, disponibiliza diversos convênios médicos e odontológicos para os docentes e funcionários da
Unicamp. Todos os convênios oferecem benefícios diferenciados através da parceria com o GGBS. Confira abaixo a lista
de empresas convenidas. Havendo interesse, entre em contato e solicite mais informações.

Albert Sabin /
Micromed

Beneficência Portuguesa / SABE

Casa de Saúde / Assimédica

Contato: Regina ou
Valdomiro
Fone: 3295-5000

Endereço: SABE - Av. Barão de Itapura,
511 - Botafogo - Campinas Fone: 0800-
7704548
endereço: Hospital Beneficência
Portuguesa - Rua Onze de Agosto, 557 -
Botafogo - Campinas / Fone:
08007704548

Contato / Atendimento: Rua Luzitana,
681 - Centro - Campinas  / Telefone:
3731-2800

Hospital Referência: Casa de Saúde de
Campinas
Endereço: Praça Dr. Toffoli, 28 - Centro
- Campinas

Contato: SAC - Fones: 3731-3022 ou
3731-3023
Vendas e Informações: Silmara: Fones:
3231-6211 / 3029-5308 / 3032-7992

Contato: Rua José Paulino, 1248 - 7º
andar - Edifício Goes
Hospital Santa Tereza - endereço: Rua
Bernardino de Campos, 804 - Centro -
Campinas - fone: 3733-4334

Recepção do PASS, no GGBS
(Prédio 3 da Reitoria - Térreo)
Ramais: 14848 / 14849 / 14900

Master Saúde

Santa Tereza

Unimed

Assistência
Médica

Bucal Help

Nova Odontologia

Odontocamp

Odontoprev

Uniodonto

(19) 3844-7389
ou 9686-0284,
com Lúcia
R$ 11,00 (onze reais) por pessoa

Contato: (19) 3231-0700, com Sandra
R$ 10,00 (dez reais) por pessoa

Atendimento: telefone/fax (19) 3242-
1166 ou 0800-8881166
R$ 10,00 (dez reais) por pessoa

Atendimento - 0800-7276686
R$ 10,70 por pessoa

Atendimento – 0800-165555
R$ 12,10 por pessoa

Empreendedorismo

Software Livre

Introdução à Linguagem
de Sinais - Libras

Resíduos Domésticos

Práticas Abusivas na Relação
Homem x Trabalho

Universidade para
Todos?

Economia é o Melhor Tempero
- Evite Desperdício

Oficina Nutritiva

Contando Contos

Primeiros Socorros

Desafios e Perspectivas na
Prevenção de Acidentes

Educação Infantil na
Perspectiva Lúdica

Cerimonial e Recepção
Qualificada na Universidade

Informação Sobre Drogas:
Uma Estratégia de Prevenção

Teleduc - Ambiente Virtual de
Aprendizagem

Ética e Profissionalismo no
Serviço Público

Outros mini-cursos serão inseridos.  As inscrições para
participar dos mesmos estarão abertas a partir de 1º de maio.

Assistência
Odontológica

Mini-cursos já confirmados:

Até o próximo dia 18 acontece a
primeira exposição de arte, organiza-
da pelo GGBS em parceria com a
Casa do Lago da PREAC. A intenção é
incentivar a comunidade da Unicamp
a participar tanto na visita à exposição
como na participação mais direta
abrindo espaço para os que possuem
dons artísticos e precisam de espaço
para expor trabalhos.

Esta primeira ação traz a exposição
.A Arte Naif de Gerardo da Silva

O artista, utilizando técnicas pri-
mitivistas cearenses, através de um
mundo imaginário, vivido a partir de
lembranças da infância, recria ani-
mais como pavões, faisões, cobras,
gatos e tatus, em meio a muitas cores.

O evento está aberto a toda a
comunidade universitária até dia 18
de abril, das 9 às 22 horas, na Casa
do Lago (próximo ao prédio da
Funcamp). Compareça e prestigie! Quadro de Gerardo Silva - Detalhe

As palestras, em parceria com o Sesi, cumprem o papel de orientar e alertar
em relação às questões financeiras individuais e familiares. São palestras com
duração de 1 hora e meia, abertas a todos os interessados, realizadas em
diversas unidades e órgãos. O GGBS está disponibilizando até o final do mês
de maio, as palestras para que ainda tiver interesse. No segundo semestre
haverá cursos sobre o mesmo tema.

- HC (em parceria com o RH-HC) - 3 horários:
às10hs , às15 horas e às 20h30, no anfiteatro do HC.

- CAISM: às 14h30, no auditório do Caism

- FEM , às10 horas - Bloco ID-2 (inscreva-se com Maria Helena)
às15 horas no CT/INOVA, no auditório do Centro de Tecnologia

- Prefeitura: Turmas às 9 horas e às 14 horas, no auditório da DGA.

Confira a agenda das palestras:
17/04

22/04
24/04

15/05

Não aceite abordagens inadequadas
de representantes de bancos. O GGBS
tem reiteradamente solicitado aos ban-
cos cuidados nesse aspecto. Se ocorrer
esse tipo de situação com você ou de
seu conhecimento, informe ao GGBS
pelo e-mail
Não alongue o prazo de suas divididas
consignadas sem uma análise detalha-
da de todas as condições e se, de fato,
a operação mais longa é de efetiva taxa
mais baixa e proporciona real equacio-
namento de suas finanças. Você é o
dono do seu salário. Administra-lo de
forma adequada é fator relevante para
sua qualidade de vida e de trabalho.

ggbs@reitoria.unicamp.br

Administre Melhor Seu Dinheiro
Prosseguem as palestras

ATENÇÃO

Crédito consignado:
utilize-o de forma criteriosa
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Edição 2008 começa com muitas atrações e em formato itinerante.

Na próxima quinta-feira,17 de abril,
refletindo a parceria firmada entre a
Unicamp (GGBS) e o SESC, vai ter
início a edição 2008 do Projeto Arte
na Praça. Na abertura, a atração vai
ser o SOPRO BRASILEIRO - grupo ins-
trumental que faz de sua apresentação
uma grande gafieira, com toda a ele-
gância dos bailes de uma época. As
músicas apresentadas fazem parte de
um repertório de clássicos como:
“Mambo nº 5”, “Samba do Avião” e
grandes sucessos da Música Popular
Brasileira, como: “Eu Só Quero um
Xodó”, “Xote das Meninas” e “Flor de
Lis”.

Durante o intervalo do grupo Sopro
Brasileiro, a praça vai se transformar
em picadeiro, abrindo espaço para a
alegria do grupo CIRCUS com seus
malabares, palhaços, acrobatas,
monociclista, etc. O grupo CIRCUS,
formado por alunos da Faculdade de
Educação Físicia da Unicamp, desde
2006 vem realizando estudos, pes-

E mais!!!

quisas, projetos de extensão universi-
tária, participando de eventos e
projetos de iniciação científica rela-
cionados com o Circo.

As duas apresentações tornam a rea-
bertura do Arte na Praça imperdível.
O projeto seguirá ao longo de 2008
numa versão itinerante passando pelo
Restaurante, Ciclo Básico, área da
saúde e unidades de ensino e
pesquisa. Participe!

Arte na Praça itinerante

Arte na Praça está de volta!

Grupo Sopro
Brasileiro

(à esquerda)
e integrantes

do Circus
(abaixo)

Grupo Sopro
Brasileiro

(à esquerda)
e integrantes

do Circus
(abaixo)

Dia 24 de abril, o Arte na Praça estará
no Ciclo Básico, a partir das 12 horas.

Alunos Técnicas Circenses do Insti-
tuto de Artes da Unicamp.
Karem Righeto – Dança

Apresentações:

Dia 17 de abril (quinta-feira)

a partir das 12h, na Praça da Paz

Próximo
Arte na Praça

Foram dois dias dedicados à saúde
(7 e 8 de abril), tendo como tema cen-
tral o impacto das mudanças climáti-
cas na saúde humana. Todas as ativi-
dades, coordenadas pelo RH do HC,
com participação do grupo QVT –
Qualidade de Vida no Trabalho, da
PRDU, das diversas unidades da área
da saúde (Caism, Cecom, Cipoi, Gas-
trocentro, Hemocentro), com o apoio
do GGBS, convergiram para reforço
do necessário processo de conscien-
tização que começa individualmente e
que exige um esforço coletivo para
que se eqüacionem os graves proble-
mas que decorrem da degradação do
planeta e as conseqüências que isso
tem sobre os seres humanos.

A contadora de histórias, Viviane
Coentro, chamou a atenção para a
falta de cuidado que temos tido em
relação a questões que são fundamen-
tais para a preservação de bens natu-
rais. Mohamed Abib, Pró-Reitor de
Extensão e de Assuntos Comunitários,
proferiu uma interessante palestra de

abertura, sobre os vários fatores que
concorrem para o processo intenso
de degradação, inclusive chamou a
atenção para aspectos políticos desse
processo.

"Na minha percepção é importan-
te que a população mundial tenha
acesso, através das instituições que
aderem de forma mais adequada
possível, a sua responsabilidade so-
cial, chamando a atenção das pes-
soas para assuntos relevantes como
esse, para que se tornem sujeitos nos
processos de mudanças necessárias
de medidas individuais e coletivas de
promoção e proteção da saúde. O
resultado esperado com esse evento
aqui na Unicamp, é que as pessoas,
profissionais e trabalhadores da área
da saúde ou não, se conscientizem
sobre o grave impacto que as al-
terações climáticas terão sobre a saú-
de e se tornem pró ativos no sentido
de contribuir na prevenção de danos

Iniciativas e metas

Nesse dia a professora Maria Teresa
Eglér Mantoan, da FE, organiza-
dora do LAB (Laboratório de Acessi-
bilidade) e integrante do Conselho
de Orientação do GGBS, desenvol-
verá uma atividade com o título "To-
dos nós por um ambiente inclusivo
da Universidade". Uma oportunida-
de aberta a todos para que partici-
pem de um momento de troca de
idéias e de atualização em relação a
um tema extremamente vinculado ao
ambiente e contexto educacional: a
acessibilidade em seus diversos as-
pectos. O evento acontece nas de-
pendências da AFPU, das 14h30 às
16h30 .

Como contribuição ao debate do
tema Responsabilidde Social, o
GGBS convidou a Gerente de Res-
ponsabilidade Corporativa da em-
presa Medley, Andréia Marques
Postal, para uma palestra. O even-
to, realizado no dia 27 de março no
auditório da AFPU,

e possibilitou a discussão de
questões altamente relevantes den-
tro da temática abordada. Também

contou com a
participação de mais de 50 pes-
soas,

GGBS traz palestras para comunidade.  Participe!
28/04

Dia da Educação

Todos nós por um
ambiente inclusivo
na universidade.

Responsabilidade Social – um tema em debate

foi possível uma atualização a partir
das experiências pessoais da pales-
trante e dentro das empresas onde
atuou e atua. Essa palestra faz parte
de uma série temática que o GGBS
fará acontecer ao longo do ano.

Saiba mais
No site do GGBS você encontra conteúdo atualizado
diariamente, inclusive sobre as palestras já realizadas e as
que ainda acontecerão. Visite!

www.gr.unicamp.br/ggbs

Aconteceu

Dia Mundial da Saúde
HC - através do seu RH -  lidera ação para conscientizar

Dia Mundial da Saúde
HC - através do seu RH -  lidera ação para conscientizar

Foto: Antônio Scarpinetti - Ascom - Unicamp

Mesa de abertura do evento

à natureza e ao ecosistema", disse
Flora Giglio Bueno, coordenadora do
evento.

O Dia Mundial da Saúde contou
ainda com uma programação diver-
sificada, inclusive no aspecto cultural.

O GGBS, a partir das diretrizes do seu
Conselho Orientador, reitera que a-
ções como essa contribuem para nos-
sa integração enquanto comunidade e
nos capacita para os desafios que
temos enquanto cidadãos e enquanto
instituição pública a serviço da so-
ciedade. Nesse sentido, é importante
que a agenda institucional inclua cada
vez mais eventos dessa natureza.

Apoiando iniciativas

Logomarca do evento

No domingo, 13 de abril, milhares de crianças da
nossa região participaram da Maratoninha da Caixa
Econômica Federal. Entre essas crianças mais de 40
filhos de funcionários da Unicamp, através da DGRH /
DAPE/PRODECAD e do GGBS, tiveram participação
de destaque. A cobertura desse evento você já pode
conferir no site do GGBS: www.gr.unicamp.br/ggbs.
Na próxima edição do Informativo GGBS mais infor-
mações sobre o evento. Aguarde!

Filhos de funcionários
participaram da maratoninha


