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GGBS inaugura posto de atendimento no HC
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Para melhor atender aos servidores 
da área de saúde, foi inaugurado no 
dia 17/07 um posto de atendimento 
do GGBS no Hospital de Clínicas 
(HC). Localizado no 3º piso, anexo 
aos Recursos Humanos do HC, o local 
oferecerá plantão de serviço social, 
orientações sobre benefícios consig-
nados, esclarecimento de dúvidas so-
bre o Programa Institucional de Apoio 
ao Servidor Estudante (ProSeres), ca-
dastramento para diversas parcerias 
GGBS, como SESC e SESI, entre ou-
tros atendimentos.

De acordo com a diretora do RH do 
HC, Flora Marta Giglio Bueno, a inau-
guração desse posto do GGBS pos-
sibilitará um melhor atendimento aos 
funcionários da área da saúde. “Essa 
parceria vem de encontro ao eixo de 
trabalho, que é a valorização e huma-
nização dos atendimentos aos fun-
cionários”, destacou.

O coordenador do GGBS, Edison 
Cardoso Lins, lembrou que a inau-
guração desse posto é muito impor-
tante para expandir o potencial de 
atendimento. “Essa é uma forma de 
estreitarmos o relacionamento com os 
servidores da área da saúde no campo 
dos benefícios sociais”. Lins também 
agradeceu ao Conselho do GGBS, a 
equipe de RH do HC e a todos que 
possibilitaram a implantação do posto 
na unidade.

Na inauguração, o Chefe de Gabi-
nete da reitoria e presidente do Con-

selho de Orientação do GGBS,  José 
Ranali, frisou que essa proximidade 
entre o GGBS e os servidores do HC é 
muito vantajosa, pois permitirá ofe-
recer um serviço mais rápido e de 
qualidade aos funcionários. “Os 
laços vão aumentar”, ressaltou.

O superintendente do HC, Luiz 
Carlos Zeferino, enfatizou ser neces-
sário apoiar projetos dessa natureza. 
“Pelo número de funcionários que 
temos, o investimento nessa área re-
flete em mais qualidade de vida. A 
inauguração desse posto é uma for-
ma de melhorarmos nosso atendi-
mento”.

Em seu discurso, o pró-reitor de 
desenvolvimento universitário Paulo 
Eduardo Moreira Rodrigues da Silva, 

ressaltou que será possível identificar 
as demandas do HC e, dessa forma, 
buscar melhorias aos servidores da 
área. 

Para o vice-reitor da Unicamp, Fer-
nando Ferreira Costa, os benefícios 
serão significativos, uma vez que o 
posto vai aproximar os servidores do 
GGBS. “É uma satisfação participar da 
inauguração desse posto. Isso faz par-
te da política da universidade, que bus-
ca melhoria da qualidade de vida para 
os servidores”, enfatizou.

O posto do GGBS conta com a 
presença dos funcionários Amaury 
Fernandes e Heloysa Franceschini, que 
são responsáveis por prestar os aten-
dimentos do órgão. O ramal de con-
tato com o novo posto é 1-7875.
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Cerimônia de inauguração do Posto GGBS no Hospital de Clínicas

O crédito consignado em folha é um 
instrumento disponível a partir de uma 
Medida Provisória do Governo Federal, 
repassado também através de esferas es-
taduais, municipais e autárquicas (caso 
da Unicamp). As taxas do consignado são 
mais baixas quando comparadas a outras 
taxas de empréstimo, pois empréstimo 
consignado tem a garantia do desconto 
em folha.

A Unicamp, por meio do GGBS, 
obtém, da maioria dos parceiros, taxas 
mais baixas em relação às opções do 
mercado. Ainda assim, o uso desse me-
canismo requer a máxima atenção. 
Lembre-se: seu salário é base da sua 
renda individual ou familiar. Compro-
metê-lo, ainda que parcialmente, é um 
risco e exige atenção, planejamento e 
foco de prioridades. 

Nesse sentido, o GGBS, em parceria 
com o SESI, tem disponibilizado em todas 
as unidades e órgãos a palestra Adminis-
tre Melhor o seu Dinheiro, que dá orien-
tações de como economizar o dinheiro. 
Segue algumas orientações que servem 
para o consignado e empréstimos em 
geral:

1. Antes de contrair empréstimos, veja se 
não há outra saída: 
a) Uma prestação adicional de serviço, 
incluindo integrantes de sua família, por 
exemplo, pode evitar um empréstimo. 
b) Adiar o gasto,  caso não se trate de 
questões de saúde, por exemplo.

2. Compare as taxas e os prazos. Não 
feche contratos sem verificar e comparar 
todas as condições. NÃO ACEITE EM 
HIPÓTESE ALGUMA A INSERÇÃO DE 
TAXAS ADICIONAIS, SOB QUALQUER 
PRETEXTO. Lembre-se que para os 
bancos o financiamento é um produto 
comercial e para você o empréstimo tem 
diversos impactos. O GGBS, com o 
apoio técnico da Aeplan, está aprimo-
rando e implantando mecanismos e 
ferramentas para que você faça checa-
gem verificando se as taxas anunciadas 
são as taxas efetivamente praticadas.

3. Mesmo no consignado, há taxas 
maiores e menores e isto faz diferença no 
seu endividamento. Procure sempre pela 
menor taxa dentro do menor prazo de 
financiamento. Evite o longo prazo.

Informação sobre o crédito consignado

Tabela de juros praticados pelos bancos conveniados no GGBS
J U R O S  -  % /p a rc e la s  V a lo r  m ín im o  V l m ín im o  

B A N C O : 6  1 2  2 4  3 6  4 8  6 0  7 2  8 4  p a rc e la  
p a ra  

c o n s ig n a ç ã o  

A B N  A M R O  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  -  -   R $          3 0 ,0 0    R $             3 0 0 ,0 0   

A L F A   1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,6 0   R $          5 0 ,0 0    R $          2 .0 0 0 ,0 0   

B O N S U C E S S O  1 ,9 5  1 ,9 5  2 ,0 5  2 ,0 5  2 ,0 5  2 ,0 5  2 ,0 5  -   R $          2 2 ,0 0    -   

B R A S IL  1 ,9 1  1 ,7 2  1 ,7 0  1 ,9 0  2 ,0 0  2 ,3 0  2 ,5 0  -   -    R $             2 0 0 ,0 0   

C O O P E R U N IC A M P  1 ,6 0  1 ,7 5  1 ,8 5  1 ,9 0  1 ,9 5  -  -  -   -    R $               8 0 ,0 0   
H S B C   1 ,5 0  1 ,5 0  1 ,5 0  1 ,5 0  1 ,5 0  1 ,5 0  1 ,5 0  1 ,5 0   R $          3 0 ,0 0    R $             3 0 0 ,0 0   

N O S S A  C A IX A   1 ,5 0  1 ,7 0  1 ,8 5  1 ,9 9  1 ,9 9  1 ,9 9  1 ,9 9  -   -    R $             2 0 0 ,0 0   

P A R A N Á  1 ,6 5  1 ,6 5  1 ,7 5  1 ,8 0  1 ,8 0  1 ,8 0  1 ,8 0  1 ,6 0   R $          2 0 ,0 0    R $             3 0 0 ,0 0   

S A N T A N D E R  1 ,7 9  1 ,7 9  1 ,7 9  1 ,7 9  1 ,7 9  1 ,7 9  1 ,7 9  1 ,7 9   R $          3 0 ,0 0    R $             3 0 0 ,0 0   

V O T O R A N T IM  1 ,9 0  2 ,0 0  2 ,0 0  2 ,0 0  2 ,0 0  2 ,0 0  2 ,0 0  1 ,6 0   -    R $             3 0 0 ,0 0   

V R  2 ,2 0  2 ,2 0  2 ,2 0  -  -  -  -  -   -    R $             3 0 0 ,0 0   
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ProSeresProSeres

Para comemorar os 15 anos do Pro-
grama Institucional de Apoio ao Servi-
dor Estudante (ProSeres), o GGBS pro-
moveu, no dia 15 de agosto, um even-
to especial que contou com a parti-
cipação de autoridades da Universi-
dade, além da presença do professor 

Na cerimônia de abertura, o reitor 
da Unicamp, José Tadeu Jorge, desta-
cou que o ProSeres possui um papel de 
grande relevância dentro do contexto 
da universidade. “Esse programa mu-
dou o perfil de quadro dos nossos 
funcionários, qualificando-os não só 
para a instituição, como também para 
o atendimento às pessoas”.

O vice-reitor, Fernando Costa, deu 
ênfase aos benefícios do programa, 
que permitem que os funcionários 
possam progredir na carreira. “É dessa 
maneira, possibilitando que as pes-

Roberto da Silva – da Faculdade de 
Educação da Universidade de São 
Paulo, que a convite do ProSeres mi-
nistrou a palestra “A Educação e o 
Desenvolvimento Humano”.

O ProSeres nasceu em 1993, 
fruto de uma demanda detectada e 
encaminhada por funcionários de 
diversas unidades e órgãos da Uni-
versidade. Na época, estudantes de 
instituições de ensino superior abri-
ram canal de negociação com a 
administração da Universidade que, 
por meio do SAS - Serviço de Apoio 
ao Servidor, viabilizou a implan-
tação desse programa 

Um dos envolvidos com a criação 
desse programa foi Marcos Apare-
cido Inácio que, na época, parti-
cipou da comissão que reivindicou e 
ajudou a construir o ProSeres. “É 
muito gratificante saber que, há 15 
anos, por meio de um grupo com 
mais ou menos seis pessoas, surgiu 
um programa que até hoje é impor-
tante e oferece auxílio aos funcio-
nários no que diz respeito aos estu-
dos”.

A psicóloga Maria Aparecida 
Quina de Souza, da Diretoria Geral 
de Administração, que também par-
ticipou da comissão, relata que é 
motivo orgulho verificar as conquis-
tas do ProSeres. “Alegro-me em ver 

ProSeres: 15 anos de incentivo aos funcionários estudantes

soas cresçam, que conseguimos 
transformar a Unicamp numa das 
melhores universidades do mundo”. 

Para o pró-reitor de Extensão e 
Assuntos Comunitários (Preac), Mo-
hamed Habib, o programa é uma das  
formas de estimular o desenvolvimen-
to da universidade. “Tanto a Unicamp 
como a sociedade ganham muito 
com  isso”, frisou.

que a Universidade toma essa me-
dida compartilhada. Quando as 
pessoas estão dispostas a lutar e a 
instituição dá ouvidos, o resultado é 
esse”, avalia. 

Em 2003 a Diretoria de Assis-
tência e Benefícios conseguiu rea-
bilitar os convênios com instituições 
que haviam encerrado contratos e 
firmar convênios com outras univer-
sidades. Em virtude dessa ação, o 
ProSeres conquistou 22 parcerias 
em 2008, sendo que, atualmente, 
são cerca de 400 usuários contem-
plados com percentuais de des-
conto que variam de 10% a 50%.  

P a r a  o  
secretário do 
ProSeres – 
José Rodri-
gues de Oli-
veira, o pro-
grama é uma 
forma de via-
bilizar me-
lhorias aos 
funcionários. 

“O ProSeres completa 15 anos. 
Qualquer pessoa que foi e que será 

      O palestrante Roberto da Silva   
exibiu o documentário Criminali-

dade em três atos, do qual é per-
sonagem. Esse vídeo trata da história 
de sua vida, dividida em três partes: a 
infância infratora e sua experiência na 
Febem; a "maturidade" no crime, e sua 
delinqüência presidiária;  e, finalmen-
te, o acerto de contas com o passado, 
com a redenção acadêmica. 

Silva também explicou que o conhe-
cimento adquirido pela vida é despre-
zado pela escola. “Educação não se 
limita só ao ambiente escolar. A vida 
ensina”. O educador enfatizou que 
conhecimento que ela oferece não é 
levado em consideração, uma vez que 
as pessoas não recebem uma certifi-
cação. “Pensamos numa carreira linear 
– pré-escola, ensino fundamental, 
médio e superior – e esquecemos que o 
ensino que a vida oferece não é feito 
linearmente, mas em blocos. Esse ensi-
namento é desprezado”, salientou.

Roberto da Silva: 
experiência de vida 
contada em três atos.

História do ProSeres

participante do ProSeres poderá 
realizar o sonho de possuir o certifi-
cado de ensino superior. Vejo o 
programa como um canal para via-
bilizar sonhos”, destaca. 

Atualmente a  Faculdade Comu-
nitária (FAC) é o maior parceiro do 
ProSeres, contabilizando 223 alunos 
regularmente matriculados no 
Programa. Segundo Rodrigues,  está 
em andamento um processo de ne-
gociação para que seja firmada 
formalmente um convênio com a 
PUC Campinas, cuja parceria foi a 
primeira a existir dentro do ProSeres 
e que devido a questões internas da 
entidade, foi suspensa há algum 
tempo. “Temos expectativas que a 
parceria seja retomada em breve“, 
avalia.

Rodrigues - Secretário do ProSeres

Mesa da cerimõnia de abertura e  platéia composta por funcionários 
usuários do ProSeres e convidados.

Visando abrir um espaço diferente para 
que os funcionários das áreas de alimen-
tação da Unicamp possam mostrar, de-
senvolver e descobrir as aptidões cu-
linárias, a Prefeitura, com apoio do 
GGBS, realiza, no dia 29 de agosto, um 
Concurso de Culinária. 

Para estimular a participação dos fun-
cionários das áreas de alimentação do RU, 
RA, HC, CAISM e Sistemas Educativos, no 
dia 11 de agosto ocorreu uma palestra 
com Deborah D´Almeida Leanza e Fer-
nando Antonio Abrahão, autores do livro 
Delícias de Sinhás, que também conta 
com a participação de Eliane Morelli 
Abrahão e Fernando Kassab e orientação 
do professor Héctor Hernan Bruit, do 
departamento de História da Unicamp, 
falecido pouco tempo antes da conclusão 
do livro. 

Na palestra, a história da alimentação 

Concurso de Culinária da Prefeitura tem apoio do GGBS

foi contada por meio de receitas desco-
bertas nos arquivos do Centro de Memó-
ria da Unicamp. Segundo Deborah, “a 
alimentação e principalmente as receitas 
de doces, mostram um pouco da cultura 
da época. Muitos doces do final do séc 
19 e começo do séc 20 são consumidos 
pela sociedade. Não nas mesmas medi-
das que antes, mas ainda são consu-
midos amplamente”. Para Fernando, “o 
doce é a marca da casa”. 

A partir do livro, foram escolhidas dez 
receitas para serem feitas pelos partici-
pantes que, no dia 29 de agosto, serão 
julgados por sete jurados. A análise será 
feita em duas categorias: “docinhos” e 
“pudins e cremes”. A premiação será feita 
para os três primeiros colocados de cada 
categoria. O primeiro colocado receberá 
um forno de microondas, o segundo uma 
batedeira e o terceiro um liquidificador. 

Economizar energia é bom para o 
bolso e também para o meio ambiente. 
A proposta se torna mais tentadora 
quando, além desses benefícios, é 
possível aprender a montar um 
equipamento que proporcione uma 
renda extra no orçamento familiar. 

Com esse objetivo o GGBS realiza, 
no dia 28/08, uma palestra sobre o 
"Sole Mio!", um coletor solar de baixo 
custo, desenvolvido por pesquisadores 
da Unicamp. A apresentação é aberta a 
todos os interessados e será realizada 
no auditório da Faculdade de 
Engenharia Química – FEQ, a partir das 
14 horas.

De acordo com José Rodrigues de 
Oliveira, do GGBS, a palestra é um 
convite à comunidade para participar 
dos cursos de confecção do Sole Mio, 
que serão realizados nos sábados, dias 
30/08 e 06/09, das 14h às 17h. Para 
participar é necessário se inscrever pelo 
e-mail rodrigues@reitoria.unicamp.br 
ou pelo ramal 1-8065 (Rodrigues).

No dia 29 de agosto acontece a premiação do concurso

Capa da cartilha que será distribuída aos participantes
da Semana da Nutrição

Serviço Social do GGBS realiza 
palestra no Dia Nacional do 
Voluntariado

Para comemorar o Dia Nacional 
do Voluntariado, o Serviço Social 
do GGBS realiza, no dia 28/08, uma 
palestra com a representante da 
instituição FEAC, Larissa Araújo e 
com a presidente do voluntariado 
do BOLDRINI,  Marta Balotin.

Com início às 14h e término às 
16h30, a palestra é gratuita e aber-
ta a todos os interessados. Ela 
será realizada no auditório da 
AFPU e tem como foco os campos 
de voluntariado na área de saúde e 
comunidade.

Segundo a assistente social do 
GGBS, Elienai Ortega Martins Bal-
do, essa é uma forma de sensi-
bilizar os funcionários. “Eles pos-
suem um potencial que pode ser 
canalizado em benefício da comu-
nidade. Além disso, o voluntariado 
traz muitos benefícios a quem se 
dispõem a realizá-lo”, frisou.

Mais informações podem ser 
obtidas com Elienai, pelo ramal 1-
4857 ou através do e-mail 
elienai@unicamp.br

GGBS realiza curso para 

interessados na tecnologia

Projeto de alcance social 
O Sole Mio – Coletor Solar de Baixo 
Custo –  é uma iniciativa pioneira, 
que ensina pessoas de baixa renda a 
confec-cionarem coletores solares a 
um custo estimado em R$277,00, 
sendo, portanto, um preço abaixo do 
mercado.  É um projeto difundido 
pela FEQ, por meio de uma empresa 
júnior de engenharia química 
(Propeq) e, além de oferecer uma 
oportunidade de geração de renda, 
auxilia na economia doméstica e na 
proteção do meio ambiente, uma vez 
que reduz o consumo energético. 

O curso para a confecção desses 
equipamentos será realizado pelo 
dou-torando Renato César Pereira, 
que firmou uma parceria com o 
GGBS. Apesar de ser aberto à comu-
nidade, tem como foco principal os 
funcionários, para que eles possam 
construir o coletor e adaptá-lo em 
suas residências; e os filhos desses 
funcionários, para que os mesmos 
possam propagar a idéia e também 
utilizá-la como geração de renda 
familiar. 



36

Ações para a comunidadeAções para a comunidade II SIMTECII SIMTEC

Simtec realiza oficinas 
para criação de pôster

A Comissão Organiza-
dora do Simtec reuniu-se 
no dia 11/08 com os res-
ponsáveis pelos mini-
cursos que serão minis-
trados no dia 29 de 
setembro, das 9h às 12h, 
durante a realização do 
simpósio. Realizado no 
auditório da AFPU, o en-
contro teve como objetivo 
esclarecer detalhes sobre 
a infra-estrutura dos minicursos.

A abertura da reunião teve a par-
ticipação do coordenador geral da 
Universidade, professor Fernando 
Costa que, em nome de toda a ad-
ministração, agradeceu a colabora-
ção de todos os presentes para o su-
cesso do evento. 

O coordenador geral do II Simtec, 
Edison Cardoso Lins, destacou que a 
procura pelos minicursos foi tão gran-
de que foram recebidos pedidos para 
que eles sejam realizados ao longo do 
ano, fora do período do simpósio. 

Práticas Abusivas na Relação Homem x Trabalho 
Universidade para Todos?
Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Doméstico e Institucional  
Desafios e Perspectivas na Prevenção de Acidentes 
Informação Sobre Drogas: Uma Estratégia de Prevenção  
Teleduc - Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Uso eficiente dos Sistemas Digitais de Informação a partir das Bibliotecas da Unicamp 
Ética e Profissionalismo no Serviço Público 
A negociação como parte do nosso cotidiano 
Saúde Animal X Métodos Padronizados de Controle de Doenças nos Biotérios 

O Simpósio de Profissionais 
da Unicamp (II Simtec) entra 
em reta final. Com 1504 ins-
critos, o simpósio conta com 
561 trabalhos, divididos em 
três eixos. Os participantes 
com trabalhos aprovados pela 
Comissão Científica do even-
to receberam uma carta de 
aceite, que permite a confec-
ção dos pôsteres.

Para facilitar a produção 
desse material foi disponi-
bilizado três modelos no site 
do evento. Além disso, a Se-
cretaria do II Simtec oferece 
suporte, orientações e escla-
rece dúvidas. Os interessados 
devem entrar em contato pe-
los ramais 14614 ou 15818. 

Além do supor te da 
secretaria, a Comissão Orga-
nizadora disponibilizou, no 
dia 14 de agosto, duas ofici-
nas de orientação com os au-
tores para confecção dos pôs-
teres. Ministradas por Alex 
Matos, da PRE, o encontro 
discutiu questões como 
layout, deu dicas de como 
montar o pôster e também 
esclareceu dúvidas dos par-
ticipantes. Veja mais detalhes 
no site do Simtec:
www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

“Essa é uma proposta que vamos ana-
lisar”, afirmou.

Superando todas as expectativas, 
1096 pessoas já se inscreveram nos 25 
minicursos, porém ainda há vagas 
para 10 deles. Para se inscrever é 
necessário acessar o site do Simtec  
www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec  e 
preencher um formulário. 

Os locais de realização dos mini-
cursos serão divulgados aos inscritos 
por meio de carta e e-mail. Todos os 
participantes receberão um certificado 
de participação.

Ainda há vagas para alguns minicursos

Reunião com os palestrantes dos minicursosReunião com os palestrantes dos minicursos

Relação de 
minicursos que 
ainda possuem 

vagas

Os dez funcionários-atletas que 
participam do Laboratório de Bioquímica 
do Exercício (Labex) receberam dia 18/07 
novos tênis do GGBS. Esses tênis estão 
dentro dos parâmetros qualitativos para 
melhorar as condições da prática do 
atletismo, e conseqüentemente, aumentar 
o rendimento nas provas.

Na entrega dos tênis, o coordenador do 
GGBS, Edison Cardoso Lins, destacou que 
esse tipo de apoio é importante, pois busca 
aliar o que a Unicamp tem de melhor em 
pesquisa científica a um tipo de 
contribuição que reflete em qualidade de 
vida. “Essa é uma forma de auxiliar os 
funcionários-atletas que representam a 
Unicamp em diversas provas de corrida”.

De acordo com o coordenador técnico 
da equipe do Labex e aluno de doutorado 
da FEF, Lucas Samuel Tessutti, o Labex, 
além de integrar dez funcionários da 
Unicamp, conta com cinco treinadores 
voluntários, um nutricionista, um psicólogo 
e um farmacêutico. “O objetivo é que cada 
atleta melhore seu desempenho em sua 
categoria e possa chegar ao pódio”, 
destacou.

Entre os que receberam os tênis estava 
Nadir Aparecida Gomes Camacho, que 
desde 2002 integra a equipe. Ela revela 
que a estrutura oferecida pelo laboratório 
é muito importante para auxiliá-la no 
rendimento da prova e, dessa forma, na 
diminuição de seu tempo de corrida. “O 
atleta tem que ter disciplina, obediência de 
soldado e paciência de lavrador. Isso tudo 
se funde numa coisa só: o amor”.

O Labex abriu inscrições para pre-
parar equipes de atletismo para as provas 
de Corrida TVB (24/08), Independência 
(07/09) e Integração (28/09). As ins-
crições são gratuitas e abertas aos fun-
cionários, professores e alunos. 

Os inscritos, além de participarem 
gratuitamente de avaliações físicas, trei-
nos e palestras, terão descontos nas ins-

GGBS apóia funcionários-atletas do Labex

Após quatro anos e meio de existên-
cia e mais de 70.000 atendimentos, o 
Programa de Convivência e Atividade 
Física na Universidade – Mexa-se, em 
parceria com o GGBS e o Centro de 
Saúde da Comunidade (CECOM), 
busca ampliar as atividades laborais 
desenvolvidas na área da saúde. Para 
tanto, ocorrerá um projeto piloto a ser 
desenvolvido no Hospital de Clínicas. 

Serão oferecidas atividades de dança 
de salão e alongamentos duas vezes por 
semana (terças e quintas) das 12h as 
13h50. As atividades de Ginástica La-
boral, já desenvolvidas em diversas 
áreas do HC, continuarão a ser ofere-
cidas e, em breve, serão ampliadas para 
outras áreas, segundo a priorização do 
RH/HC e DSSO/ DGRH. Em setembro 
espera-se levar a experiência do HC 
para o CAISM e Hemocentro.

Programa "Mexa-se" busca qualidade de vida para funcionários

O Programa
Criado em 2004, o Mexa-se integra o Projeto Institucional de Qualidade de Vida na 

Unicamp coordenado pela Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitário, com o 
objetivo de disseminar informações de caráter preventivo e promover a saúde através 
da prática de atividades físicas junto à comunidade. Sob a coordenação técnica do 
CECOM e LAP-FEF, o programa abrange diversas faixas etárias e ambos os sexos, 
beneficiando, principalmente, pessoas com problemas cardiovasculares.

Entre as atividades oferecidas pelo Programa Mexa-se, encontram-se alonga-
mentos, ginástica localizada, caminhada monitorada, condicionamento físico, inicia-
ção à dança de salão e forró, dança de salão avançada, consciência corporal.  
Todas as atividades são oferecidas por estagiários e bolsistas do 3° ano de educação 
física, dança e artes cênicas em parceria com o SAE e o Banco Santander, sob a 
orientação dos profissionais do CECOM e do LAP/FEF.

Como se inscrever
A inscrição poderá ser feita pelo e-mail lap@fef.unicamp.br ou na própria Estação 

de Atividade Física todas as 4ª feiras das 10 às 13 horas na Praça das Bandeiras, onde 
será aferida pressão arterial, freqüência cardíaca, IMC e preenchimento do formulário 
de Anamnese, Questionário de atividade física e Qualidade de vida.

Após este procedimento, serão dadas as orientações sobre a atividade física que 
melhor se adequar perfil do usuário e, em casos específicos, encaminhamento ao 
CECOM para avaliação mais detalhada. Mais informações podem ser obtidas no site: 
www.cecom.unicamp.br/mexa-se 

Sobre o Labex

Fundado oficialmente em 1997, mas implantado em 2002 pela Dra. Denise Vaz de Macedo, com o apoio da Fapesp e do Departamento 
de Bioquímica, o Labex teve seu início com uma experiência bem sucedida em sala de aula, através da disciplina de bioquímica básica (BB-
110), ministrada desde 1992 para alunos do primeiro ano do curso de Educação Física, quando a procura por iniciação científica no 
laboratório cresceu muito.  Atualmente possui mais de 24 pesquisadores envolvidos em pesquisas relacionadas com a bioquímica do 
exercício. Além disso, tem estabelecido parcerias importantes com outros laboratórios do IB, do Instituto de Química e da Faculdade de 
Educação Física, além de parceiras internacionais. Em 2008 o GGBS entrou como patrocinador e auxilia a equipe nas ações que envolvem 
a pesquisa, ensino e extensão. Visite o site do Labex: www.ib.unicamp.br/labex

crições das provas, como, por exemplo, a 
Corrida TVB, que ao invés de pagarem R$ 
35,00, os participantes pagarão R$25,00.

Os interessados devem acessar o site do 
GGBS (www.gr.unicamp.br/ggb)s e pre-
encher um cadastro específico. Obtenha 
mais infor-mações pelos ramais 1-4854 
ou 1-4899, ou através do e-mail 
walkiria@unicamp.br

Inscrições abertas para formar equipes de atletismo
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Filhos de funcionários da Unicamp 
puderam “se transformar em cientistas” 
nos dias 23 e 24 de julho, através do 
programa Férias no Museu. O evento, 
realizado pelo Museu Exploratório de 
Ciências, da Unicamp, em parceria com 
GGBS e com apoio do Departamento de 
Meio Ambiente (DMA), permitiu que apro-
ximadamente 120 crianças e jovens de 10 
a 18 anos explorassem o mundo nano e 
participassem de palestras e atividades vo-
ltadas ao meio-ambiente, além de desen-
volverem um projeto na Oficina Desafio. 
Divididos em quatro grupos, os estudantes 
passaram um dia inteiro na Unicamp e se 
revezaram entre atividades oferecidas pelo 
Museu Exploratório de Ciências e pelo 
DMA. 

No auditório da FEC (Faculdade de 
Engenharia Civil), os jovens puderam par-
ticipar de uma palestra ministrada pela 
veterinária Maria Luiza Valladão (Malú) do 
DMA, que falou sobre a importância dos 
cuidados com os animais, e alertou sobre 
a importância da posse responsável como 
forma de conscientização para evitar o 
abandono.

Após a palestra, o grupo teve a opor-
tunidade de interagir com animais empa-
lhados, acompanhados pelo veterinário 
Paulo de Tarso Gerace da Rocha e Silva, 
também do DMA. Para o jovem João 
Pedro, que se entusiasmou ao ver de perto 
um pequeno morcego, esta foi uma 
experiência única, pois proporcionou um 
contato com animais que normalmente 
não poderiam ser vistos tão de perto na 
natureza, e até arriscou uma pergunta: 
“Este morcego também se alimenta de 
sangue como nos filmes?”

Ainda no DMA, o grupo conheceu o 
barracão de reciclagem, responsável pelo 
processamento do lixo coletado pela Pre-
feitura do Campus (cerca de 10% do total 
gerado na Unicamp). Os estudantes pude-
ram entender como trabalho ali desen-
volvido é capaz minimizar os resíduos e 
poupar os recursos naturais do planeta. 
Em seguida, houve uma caminhada no 

Filhos de funcionários recebem apoio para participar de eventos 

Projeto Férias no 
Museu proporciona 

“Dia de Cientista” para 
crianças e jovens 

arvoredo localizado atrás do DMA. Após 
as atividades da manhã, o almoço no 
Restaurante Universitário (RU) recarregou 
as energias para as próximas etapas.

No Museu Exploratório de Ciências as 
atividades foram divididas em duas par-
tes: A Nanoaventura e a Oficina Desafio. 
A primeira consistia na descoberta do 
“mundo nano”, através de máquinas que 
simulam a manipulação de partículas 
invisíveis a olho nu. O primeiro equi-
pamento, chamado “linha de mon-
tagem”, simulava o uso de uma pinça 
para a construção de um nanocircuito. 
Em seguida, na máquina “limpeza de 
superfícies”, os estudantes foram moti-
vados a limpar um material sujo por 
nanopartículas, utilizando um controle 
similar ao de um videogame. Na terceira 
aventura, os visitantes tinham como obje-
tivo salvar células através da nanotec-
nologia, revestindo-as com películas pro-
tetoras. Para finalizar, todos puderam a-
companhar um passeio virtual através de 
laboratórios que utilizam a nanotecno-
logia, como o LNLS (Laboratório Nacio-

nal de Luz Síncronton).
Quando todos acreditavam que a 

aventura no museu já estava terminando, 
foi a vez de mergulharem na Oficina 
Desafio. Segundo a monitora Cíntia Rizoli 
Ruiz da Silva, o objetivo foi lançar um 
problema e fazer com que os participantes, 
através de materiais e fer-
ramentas, possam pro-
jetar, construir e o-
perar um protó-
tipo que apre-
sente uma so-
lução para 
ele. “Neste 
projeto a 
g a r o t a d a  
pode colo-
car em prá-
tica todo o 
potencial cri-
ativo na busca 
de soluções pa-
ra os mais diver-
sos problemas”, 
afirma.

 SBPC Jovem na Unicamp
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e o GGBS 

realizaram uma parceria que permitiu a participação gratuita de filhos de 
funcionários e docentes da Unicamp na SBPC Jovem, evento que integrou as 
atividades da 60ª reunião anual da entidade, realizada entre os dias 13 e 18 de 
julho, na Unicamp. Com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento do 
espírito científico e cultural e aproximar os estudantes dos grandes pesqui-
sadores brasileiros, foram disponibilizadas 1000 vagas para crianças e jovens 
de 6 a 18 anos. O evento contou com uma programação atraente e lúdica. 
Entre as diversas atividades, destacaram-se os minicursos e oficinas, com 
atividades temáticas e aulas teóricas e práticas, além de uma usina de idéias, 
com exposição de trabalhos feitos por alunos do ensino fundamental, médio e 
técnico, e palestras com pesquisadores convidados pela Comissão. Segundo 
Heloysa Franceschini, funcionária do GGBS responsável pela organização do 
grupo de visitantes, esse evento foi uma forma de estimular a interação das 
crianças com a ciência. "Além de adquirirem conhecimentos, as crianças 
puderam interagir com o mundo científico e aprender diversos conceitos ao 
participarem das experiências".

NanoaventuraNanoaventura

Oficina
Desafio
Oficina
Desafio

Barracão de ReciclagemBarracão de Reciclagem

Departamento de 
Meio Ambiente

Departamento de 
Meio Ambiente

Todas as apresentações artísticas são 
realizadas no horário do almoço, das 
12 às 14horas

Agosto

29/08: Apresentação de Aureluce 
Santos e Banda Roda de Samba
Local: Restaurante Universitário (RU) – 
Semana da Nutrição

Setembro

03/09: Semana da Pátria - Parceria 
GGBS/Prefeitura  - hasteamento de 
bandeiras - UNIBANDA - Desfile das 
crianças do sistema educativo com 
fanfarra. 
Local: Praça das Bandeiras

11/09: Apresentação: Caixeiras da 
Guia 
Local: Agriteatro - Faculdade de En-
genharia Agrícola (FEAGRI) 

19/09 
Apresentação: Grupo Circus
Local: CAISM

Compareça
 e Prestigie!

Confira as próximas 
atrações do 
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Filhos de funcionários da Unicamp 
puderam “se transformar em cientistas” 
nos dias 23 e 24 de julho, através do 
programa Férias no Museu. O evento, 
realizado pelo Museu Exploratório de 
Ciências, da Unicamp, em parceria com 
GGBS e com apoio do Departamento de 
Meio Ambiente (DMA), permitiu que apro-
ximadamente 120 crianças e jovens de 10 
a 18 anos explorassem o mundo nano e 
participassem de palestras e atividades vo-
ltadas ao meio-ambiente, além de desen-
volverem um projeto na Oficina Desafio. 
Divididos em quatro grupos, os estudantes 
passaram um dia inteiro na Unicamp e se 
revezaram entre atividades oferecidas pelo 
Museu Exploratório de Ciências e pelo 
DMA. 

No auditório da FEC (Faculdade de 
Engenharia Civil), os jovens puderam par-
ticipar de uma palestra ministrada pela 
veterinária Maria Luiza Valladão (Malú) do 
DMA, que falou sobre a importância dos 
cuidados com os animais, e alertou sobre 
a importância da posse responsável como 
forma de conscientização para evitar o 
abandono.

Após a palestra, o grupo teve a opor-
tunidade de interagir com animais empa-
lhados, acompanhados pelo veterinário 
Paulo de Tarso Gerace da Rocha e Silva, 
também do DMA. Para o jovem João 
Pedro, que se entusiasmou ao ver de perto 
um pequeno morcego, esta foi uma 
experiência única, pois proporcionou um 
contato com animais que normalmente 
não poderiam ser vistos tão de perto na 
natureza, e até arriscou uma pergunta: 
“Este morcego também se alimenta de 
sangue como nos filmes?”

Ainda no DMA, o grupo conheceu o 
barracão de reciclagem, responsável pelo 
processamento do lixo coletado pela Pre-
feitura do Campus (cerca de 10% do total 
gerado na Unicamp). Os estudantes pude-
ram entender como trabalho ali desen-
volvido é capaz minimizar os resíduos e 
poupar os recursos naturais do planeta. 
Em seguida, houve uma caminhada no 

Filhos de funcionários recebem apoio para participar de eventos 

Projeto Férias no 
Museu proporciona 

“Dia de Cientista” para 
crianças e jovens 

arvoredo localizado atrás do DMA. Após 
as atividades da manhã, o almoço no 
Restaurante Universitário (RU) recarregou 
as energias para as próximas etapas.

No Museu Exploratório de Ciências as 
atividades foram divididas em duas par-
tes: A Nanoaventura e a Oficina Desafio. 
A primeira consistia na descoberta do 
“mundo nano”, através de máquinas que 
simulam a manipulação de partículas 
invisíveis a olho nu. O primeiro equi-
pamento, chamado “linha de mon-
tagem”, simulava o uso de uma pinça 
para a construção de um nanocircuito. 
Em seguida, na máquina “limpeza de 
superfícies”, os estudantes foram moti-
vados a limpar um material sujo por 
nanopartículas, utilizando um controle 
similar ao de um videogame. Na terceira 
aventura, os visitantes tinham como obje-
tivo salvar células através da nanotec-
nologia, revestindo-as com películas pro-
tetoras. Para finalizar, todos puderam a-
companhar um passeio virtual através de 
laboratórios que utilizam a nanotecno-
logia, como o LNLS (Laboratório Nacio-

nal de Luz Síncronton).
Quando todos acreditavam que a 

aventura no museu já estava terminando, 
foi a vez de mergulharem na Oficina 
Desafio. Segundo a monitora Cíntia Rizoli 
Ruiz da Silva, o objetivo foi lançar um 
problema e fazer com que os participantes, 
através de materiais e fer-
ramentas, possam pro-
jetar, construir e o-
perar um protó-
tipo que apre-
sente uma so-
lução para 
ele. “Neste 
projeto a 
g a r o t a d a  
pode colo-
car em prá-
tica todo o 
potencial cri-
ativo na busca 
de soluções pa-
ra os mais diver-
sos problemas”, 
afirma.

 SBPC Jovem na Unicamp
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e o GGBS 

realizaram uma parceria que permitiu a participação gratuita de filhos de 
funcionários e docentes da Unicamp na SBPC Jovem, evento que integrou as 
atividades da 60ª reunião anual da entidade, realizada entre os dias 13 e 18 de 
julho, na Unicamp. Com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento do 
espírito científico e cultural e aproximar os estudantes dos grandes pesqui-
sadores brasileiros, foram disponibilizadas 1000 vagas para crianças e jovens 
de 6 a 18 anos. O evento contou com uma programação atraente e lúdica. 
Entre as diversas atividades, destacaram-se os minicursos e oficinas, com 
atividades temáticas e aulas teóricas e práticas, além de uma usina de idéias, 
com exposição de trabalhos feitos por alunos do ensino fundamental, médio e 
técnico, e palestras com pesquisadores convidados pela Comissão. Segundo 
Heloysa Franceschini, funcionária do GGBS responsável pela organização do 
grupo de visitantes, esse evento foi uma forma de estimular a interação das 
crianças com a ciência. "Além de adquirirem conhecimentos, as crianças 
puderam interagir com o mundo científico e aprender diversos conceitos ao 
participarem das experiências".
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Todas as apresentações artísticas são 
realizadas no horário do almoço, das 
12 às 14horas

Agosto

29/08: Apresentação de Aureluce 
Santos e Banda Roda de Samba
Local: Restaurante Universitário (RU) – 
Semana da Nutrição

Setembro

03/09: Semana da Pátria - Parceria 
GGBS/Prefeitura  - hasteamento de 
bandeiras - UNIBANDA - Desfile das 
crianças do sistema educativo com 
fanfarra. 
Local: Praça das Bandeiras

11/09: Apresentação: Caixeiras da 
Guia 
Local: Agriteatro - Faculdade de En-
genharia Agrícola (FEAGRI) 

19/09 
Apresentação: Grupo Circus
Local: CAISM
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Ações para a comunidadeAções para a comunidade II SIMTECII SIMTEC

Simtec realiza oficinas 
para criação de pôster

A Comissão Organiza-
dora do Simtec reuniu-se 
no dia 11/08 com os res-
ponsáveis pelos mini-
cursos que serão minis-
trados no dia 29 de 
setembro, das 9h às 12h, 
durante a realização do 
simpósio. Realizado no 
auditório da AFPU, o en-
contro teve como objetivo 
esclarecer detalhes sobre 
a infra-estrutura dos minicursos.

A abertura da reunião teve a par-
ticipação do coordenador geral da 
Universidade, professor Fernando 
Costa que, em nome de toda a ad-
ministração, agradeceu a colabora-
ção de todos os presentes para o su-
cesso do evento. 

O coordenador geral do II Simtec, 
Edison Cardoso Lins, destacou que a 
procura pelos minicursos foi tão gran-
de que foram recebidos pedidos para 
que eles sejam realizados ao longo do 
ano, fora do período do simpósio. 

Práticas Abusivas na Relação Homem x Trabalho 
Universidade para Todos?
Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Doméstico e Institucional  
Desafios e Perspectivas na Prevenção de Acidentes 
Informação Sobre Drogas: Uma Estratégia de Prevenção  
Teleduc - Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Uso eficiente dos Sistemas Digitais de Informação a partir das Bibliotecas da Unicamp 
Ética e Profissionalismo no Serviço Público 
A negociação como parte do nosso cotidiano 
Saúde Animal X Métodos Padronizados de Controle de Doenças nos Biotérios 

O Simpósio de Profissionais 
da Unicamp (II Simtec) entra 
em reta final. Com 1504 ins-
critos, o simpósio conta com 
561 trabalhos, divididos em 
três eixos. Os participantes 
com trabalhos aprovados pela 
Comissão Científica do even-
to receberam uma carta de 
aceite, que permite a confec-
ção dos pôsteres.

Para facilitar a produção 
desse material foi disponi-
bilizado três modelos no site 
do evento. Além disso, a Se-
cretaria do II Simtec oferece 
suporte, orientações e escla-
rece dúvidas. Os interessados 
devem entrar em contato pe-
los ramais 14614 ou 15818. 

Além do supor te da 
secretaria, a Comissão Orga-
nizadora disponibilizou, no 
dia 14 de agosto, duas ofici-
nas de orientação com os au-
tores para confecção dos pôs-
teres. Ministradas por Alex 
Matos, da PRE, o encontro 
discutiu questões como 
layout, deu dicas de como 
montar o pôster e também 
esclareceu dúvidas dos par-
ticipantes. Veja mais detalhes 
no site do Simtec:
www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

“Essa é uma proposta que vamos ana-
lisar”, afirmou.

Superando todas as expectativas, 
1096 pessoas já se inscreveram nos 25 
minicursos, porém ainda há vagas 
para 10 deles. Para se inscrever é 
necessário acessar o site do Simtec  
www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec  e 
preencher um formulário. 

Os locais de realização dos mini-
cursos serão divulgados aos inscritos 
por meio de carta e e-mail. Todos os 
participantes receberão um certificado 
de participação.

Ainda há vagas para alguns minicursos

Reunião com os palestrantes dos minicursosReunião com os palestrantes dos minicursos

Relação de 
minicursos que 
ainda possuem 

vagas

Os dez funcionários-atletas que 
participam do Laboratório de Bioquímica 
do Exercício (Labex) receberam dia 18/07 
novos tênis do GGBS. Esses tênis estão 
dentro dos parâmetros qualitativos para 
melhorar as condições da prática do 
atletismo, e conseqüentemente, aumentar 
o rendimento nas provas.

Na entrega dos tênis, o coordenador do 
GGBS, Edison Cardoso Lins, destacou que 
esse tipo de apoio é importante, pois busca 
aliar o que a Unicamp tem de melhor em 
pesquisa científica a um tipo de 
contribuição que reflete em qualidade de 
vida. “Essa é uma forma de auxiliar os 
funcionários-atletas que representam a 
Unicamp em diversas provas de corrida”.

De acordo com o coordenador técnico 
da equipe do Labex e aluno de doutorado 
da FEF, Lucas Samuel Tessutti, o Labex, 
além de integrar dez funcionários da 
Unicamp, conta com cinco treinadores 
voluntários, um nutricionista, um psicólogo 
e um farmacêutico. “O objetivo é que cada 
atleta melhore seu desempenho em sua 
categoria e possa chegar ao pódio”, 
destacou.

Entre os que receberam os tênis estava 
Nadir Aparecida Gomes Camacho, que 
desde 2002 integra a equipe. Ela revela 
que a estrutura oferecida pelo laboratório 
é muito importante para auxiliá-la no 
rendimento da prova e, dessa forma, na 
diminuição de seu tempo de corrida. “O 
atleta tem que ter disciplina, obediência de 
soldado e paciência de lavrador. Isso tudo 
se funde numa coisa só: o amor”.

O Labex abriu inscrições para pre-
parar equipes de atletismo para as provas 
de Corrida TVB (24/08), Independência 
(07/09) e Integração (28/09). As ins-
crições são gratuitas e abertas aos fun-
cionários, professores e alunos. 

Os inscritos, além de participarem 
gratuitamente de avaliações físicas, trei-
nos e palestras, terão descontos nas ins-

GGBS apóia funcionários-atletas do Labex

Após quatro anos e meio de existên-
cia e mais de 70.000 atendimentos, o 
Programa de Convivência e Atividade 
Física na Universidade – Mexa-se, em 
parceria com o GGBS e o Centro de 
Saúde da Comunidade (CECOM), 
busca ampliar as atividades laborais 
desenvolvidas na área da saúde. Para 
tanto, ocorrerá um projeto piloto a ser 
desenvolvido no Hospital de Clínicas. 

Serão oferecidas atividades de dança 
de salão e alongamentos duas vezes por 
semana (terças e quintas) das 12h as 
13h50. As atividades de Ginástica La-
boral, já desenvolvidas em diversas 
áreas do HC, continuarão a ser ofere-
cidas e, em breve, serão ampliadas para 
outras áreas, segundo a priorização do 
RH/HC e DSSO/ DGRH. Em setembro 
espera-se levar a experiência do HC 
para o CAISM e Hemocentro.

Programa "Mexa-se" busca qualidade de vida para funcionários

O Programa
Criado em 2004, o Mexa-se integra o Projeto Institucional de Qualidade de Vida na 

Unicamp coordenado pela Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitário, com o 
objetivo de disseminar informações de caráter preventivo e promover a saúde através 
da prática de atividades físicas junto à comunidade. Sob a coordenação técnica do 
CECOM e LAP-FEF, o programa abrange diversas faixas etárias e ambos os sexos, 
beneficiando, principalmente, pessoas com problemas cardiovasculares.

Entre as atividades oferecidas pelo Programa Mexa-se, encontram-se alonga-
mentos, ginástica localizada, caminhada monitorada, condicionamento físico, inicia-
ção à dança de salão e forró, dança de salão avançada, consciência corporal.  
Todas as atividades são oferecidas por estagiários e bolsistas do 3° ano de educação 
física, dança e artes cênicas em parceria com o SAE e o Banco Santander, sob a 
orientação dos profissionais do CECOM e do LAP/FEF.

Como se inscrever
A inscrição poderá ser feita pelo e-mail lap@fef.unicamp.br ou na própria Estação 

de Atividade Física todas as 4ª feiras das 10 às 13 horas na Praça das Bandeiras, onde 
será aferida pressão arterial, freqüência cardíaca, IMC e preenchimento do formulário 
de Anamnese, Questionário de atividade física e Qualidade de vida.

Após este procedimento, serão dadas as orientações sobre a atividade física que 
melhor se adequar perfil do usuário e, em casos específicos, encaminhamento ao 
CECOM para avaliação mais detalhada. Mais informações podem ser obtidas no site: 
www.cecom.unicamp.br/mexa-se 

Sobre o Labex

Fundado oficialmente em 1997, mas implantado em 2002 pela Dra. Denise Vaz de Macedo, com o apoio da Fapesp e do Departamento 
de Bioquímica, o Labex teve seu início com uma experiência bem sucedida em sala de aula, através da disciplina de bioquímica básica (BB-
110), ministrada desde 1992 para alunos do primeiro ano do curso de Educação Física, quando a procura por iniciação científica no 
laboratório cresceu muito.  Atualmente possui mais de 24 pesquisadores envolvidos em pesquisas relacionadas com a bioquímica do 
exercício. Além disso, tem estabelecido parcerias importantes com outros laboratórios do IB, do Instituto de Química e da Faculdade de 
Educação Física, além de parceiras internacionais. Em 2008 o GGBS entrou como patrocinador e auxilia a equipe nas ações que envolvem 
a pesquisa, ensino e extensão. Visite o site do Labex: www.ib.unicamp.br/labex

crições das provas, como, por exemplo, a 
Corrida TVB, que ao invés de pagarem R$ 
35,00, os participantes pagarão R$25,00.

Os interessados devem acessar o site do 
GGBS (www.gr.unicamp.br/ggb)s e pre-
encher um cadastro específico. Obtenha 
mais infor-mações pelos ramais 1-4854 
ou 1-4899, ou através do e-mail 
walkiria@unicamp.br

Inscrições abertas para formar equipes de atletismo



Ações para a comunidadeAções para a comunidade

72

ProSeresProSeres

Para comemorar os 15 anos do Pro-
grama Institucional de Apoio ao Servi-
dor Estudante (ProSeres), o GGBS pro-
moveu, no dia 15 de agosto, um even-
to especial que contou com a parti-
cipação de autoridades da Universi-
dade, além da presença do professor 

Na cerimônia de abertura, o reitor 
da Unicamp, José Tadeu Jorge, desta-
cou que o ProSeres possui um papel de 
grande relevância dentro do contexto 
da universidade. “Esse programa mu-
dou o perfil de quadro dos nossos 
funcionários, qualificando-os não só 
para a instituição, como também para 
o atendimento às pessoas”.

O vice-reitor, Fernando Costa, deu 
ênfase aos benefícios do programa, 
que permitem que os funcionários 
possam progredir na carreira. “É dessa 
maneira, possibilitando que as pes-

Roberto da Silva – da Faculdade de 
Educação da Universidade de São 
Paulo, que a convite do ProSeres mi-
nistrou a palestra “A Educação e o 
Desenvolvimento Humano”.

O ProSeres nasceu em 1993, 
fruto de uma demanda detectada e 
encaminhada por funcionários de 
diversas unidades e órgãos da Uni-
versidade. Na época, estudantes de 
instituições de ensino superior abri-
ram canal de negociação com a 
administração da Universidade que, 
por meio do SAS - Serviço de Apoio 
ao Servidor, viabilizou a implan-
tação desse programa 

Um dos envolvidos com a criação 
desse programa foi Marcos Apare-
cido Inácio que, na época, parti-
cipou da comissão que reivindicou e 
ajudou a construir o ProSeres. “É 
muito gratificante saber que, há 15 
anos, por meio de um grupo com 
mais ou menos seis pessoas, surgiu 
um programa que até hoje é impor-
tante e oferece auxílio aos funcio-
nários no que diz respeito aos estu-
dos”.

A psicóloga Maria Aparecida 
Quina de Souza, da Diretoria Geral 
de Administração, que também par-
ticipou da comissão, relata que é 
motivo orgulho verificar as conquis-
tas do ProSeres. “Alegro-me em ver 

ProSeres: 15 anos de incentivo aos funcionários estudantes

soas cresçam, que conseguimos 
transformar a Unicamp numa das 
melhores universidades do mundo”. 

Para o pró-reitor de Extensão e 
Assuntos Comunitários (Preac), Mo-
hamed Habib, o programa é uma das  
formas de estimular o desenvolvimen-
to da universidade. “Tanto a Unicamp 
como a sociedade ganham muito 
com  isso”, frisou.

que a Universidade toma essa me-
dida compartilhada. Quando as 
pessoas estão dispostas a lutar e a 
instituição dá ouvidos, o resultado é 
esse”, avalia. 

Em 2003 a Diretoria de Assis-
tência e Benefícios conseguiu rea-
bilitar os convênios com instituições 
que haviam encerrado contratos e 
firmar convênios com outras univer-
sidades. Em virtude dessa ação, o 
ProSeres conquistou 22 parcerias 
em 2008, sendo que, atualmente, 
são cerca de 400 usuários contem-
plados com percentuais de des-
conto que variam de 10% a 50%.  

P a r a  o  
secretário do 
ProSeres – 
José Rodri-
gues de Oli-
veira, o pro-
grama é uma 
forma de via-
bilizar me-
lhorias aos 
funcionários. 

“O ProSeres completa 15 anos. 
Qualquer pessoa que foi e que será 

      O palestrante Roberto da Silva   
exibiu o documentário Criminali-

dade em três atos, do qual é per-
sonagem. Esse vídeo trata da história 
de sua vida, dividida em três partes: a 
infância infratora e sua experiência na 
Febem; a "maturidade" no crime, e sua 
delinqüência presidiária;  e, finalmen-
te, o acerto de contas com o passado, 
com a redenção acadêmica. 

Silva também explicou que o conhe-
cimento adquirido pela vida é despre-
zado pela escola. “Educação não se 
limita só ao ambiente escolar. A vida 
ensina”. O educador enfatizou que 
conhecimento que ela oferece não é 
levado em consideração, uma vez que 
as pessoas não recebem uma certifi-
cação. “Pensamos numa carreira linear 
– pré-escola, ensino fundamental, 
médio e superior – e esquecemos que o 
ensino que a vida oferece não é feito 
linearmente, mas em blocos. Esse ensi-
namento é desprezado”, salientou.

Roberto da Silva: 
experiência de vida 
contada em três atos.

História do ProSeres

participante do ProSeres poderá 
realizar o sonho de possuir o certifi-
cado de ensino superior. Vejo o 
programa como um canal para via-
bilizar sonhos”, destaca. 

Atualmente a  Faculdade Comu-
nitária (FAC) é o maior parceiro do 
ProSeres, contabilizando 223 alunos 
regularmente matriculados no 
Programa. Segundo Rodrigues,  está 
em andamento um processo de ne-
gociação para que seja firmada 
formalmente um convênio com a 
PUC Campinas, cuja parceria foi a 
primeira a existir dentro do ProSeres 
e que devido a questões internas da 
entidade, foi suspensa há algum 
tempo. “Temos expectativas que a 
parceria seja retomada em breve“, 
avalia.

Rodrigues - Secretário do ProSeres

Mesa da cerimõnia de abertura e  platéia composta por funcionários 
usuários do ProSeres e convidados.

Visando abrir um espaço diferente para 
que os funcionários das áreas de alimen-
tação da Unicamp possam mostrar, de-
senvolver e descobrir as aptidões cu-
linárias, a Prefeitura, com apoio do 
GGBS, realiza, no dia 29 de agosto, um 
Concurso de Culinária. 

Para estimular a participação dos fun-
cionários das áreas de alimentação do RU, 
RA, HC, CAISM e Sistemas Educativos, no 
dia 11 de agosto ocorreu uma palestra 
com Deborah D´Almeida Leanza e Fer-
nando Antonio Abrahão, autores do livro 
Delícias de Sinhás, que também conta 
com a participação de Eliane Morelli 
Abrahão e Fernando Kassab e orientação 
do professor Héctor Hernan Bruit, do 
departamento de História da Unicamp, 
falecido pouco tempo antes da conclusão 
do livro. 

Na palestra, a história da alimentação 

Concurso de Culinária da Prefeitura tem apoio do GGBS

foi contada por meio de receitas desco-
bertas nos arquivos do Centro de Memó-
ria da Unicamp. Segundo Deborah, “a 
alimentação e principalmente as receitas 
de doces, mostram um pouco da cultura 
da época. Muitos doces do final do séc 
19 e começo do séc 20 são consumidos 
pela sociedade. Não nas mesmas medi-
das que antes, mas ainda são consu-
midos amplamente”. Para Fernando, “o 
doce é a marca da casa”. 

A partir do livro, foram escolhidas dez 
receitas para serem feitas pelos partici-
pantes que, no dia 29 de agosto, serão 
julgados por sete jurados. A análise será 
feita em duas categorias: “docinhos” e 
“pudins e cremes”. A premiação será feita 
para os três primeiros colocados de cada 
categoria. O primeiro colocado receberá 
um forno de microondas, o segundo uma 
batedeira e o terceiro um liquidificador. 

Economizar energia é bom para o 
bolso e também para o meio ambiente. 
A proposta se torna mais tentadora 
quando, além desses benefícios, é 
possível aprender a montar um 
equipamento que proporcione uma 
renda extra no orçamento familiar. 

Com esse objetivo o GGBS realiza, 
no dia 28/08, uma palestra sobre o 
"Sole Mio!", um coletor solar de baixo 
custo, desenvolvido por pesquisadores 
da Unicamp. A apresentação é aberta a 
todos os interessados e será realizada 
no auditório da Faculdade de 
Engenharia Química – FEQ, a partir das 
14 horas.

De acordo com José Rodrigues de 
Oliveira, do GGBS, a palestra é um 
convite à comunidade para participar 
dos cursos de confecção do Sole Mio, 
que serão realizados nos sábados, dias 
30/08 e 06/09, das 14h às 17h. Para 
participar é necessário se inscrever pelo 
e-mail rodrigues@reitoria.unicamp.br 
ou pelo ramal 1-8065 (Rodrigues).

No dia 29 de agosto acontece a premiação do concurso

Capa da cartilha que será distribuída aos participantes
da Semana da Nutrição

Serviço Social do GGBS realiza 
palestra no Dia Nacional do 
Voluntariado

Para comemorar o Dia Nacional 
do Voluntariado, o Serviço Social 
do GGBS realiza, no dia 28/08, uma 
palestra com a representante da 
instituição FEAC, Larissa Araújo e 
com a presidente do voluntariado 
do BOLDRINI,  Marta Balotin.

Com início às 14h e término às 
16h30, a palestra é gratuita e aber-
ta a todos os interessados. Ela 
será realizada no auditório da 
AFPU e tem como foco os campos 
de voluntariado na área de saúde e 
comunidade.

Segundo a assistente social do 
GGBS, Elienai Ortega Martins Bal-
do, essa é uma forma de sensi-
bilizar os funcionários. “Eles pos-
suem um potencial que pode ser 
canalizado em benefício da comu-
nidade. Além disso, o voluntariado 
traz muitos benefícios a quem se 
dispõem a realizá-lo”, frisou.

Mais informações podem ser 
obtidas com Elienai, pelo ramal 1-
4857 ou através do e-mail 
elienai@unicamp.br

GGBS realiza curso para 

interessados na tecnologia

Projeto de alcance social 
O Sole Mio – Coletor Solar de Baixo 
Custo –  é uma iniciativa pioneira, 
que ensina pessoas de baixa renda a 
confec-cionarem coletores solares a 
um custo estimado em R$277,00, 
sendo, portanto, um preço abaixo do 
mercado.  É um projeto difundido 
pela FEQ, por meio de uma empresa 
júnior de engenharia química 
(Propeq) e, além de oferecer uma 
oportunidade de geração de renda, 
auxilia na economia doméstica e na 
proteção do meio ambiente, uma vez 
que reduz o consumo energético. 

O curso para a confecção desses 
equipamentos será realizado pelo 
dou-torando Renato César Pereira, 
que firmou uma parceria com o 
GGBS. Apesar de ser aberto à comu-
nidade, tem como foco principal os 
funcionários, para que eles possam 
construir o coletor e adaptá-lo em 
suas residências; e os filhos desses 
funcionários, para que os mesmos 
possam propagar a idéia e também 
utilizá-la como geração de renda 
familiar. 
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Para melhor atender aos servidores 
da área de saúde, foi inaugurado no 
dia 17/07 um posto de atendimento 
do GGBS no Hospital de Clínicas 
(HC). Localizado no 3º piso, anexo 
aos Recursos Humanos do HC, o local 
oferecerá plantão de serviço social, 
orientações sobre benefícios consig-
nados, esclarecimento de dúvidas so-
bre o Programa Institucional de Apoio 
ao Servidor Estudante (ProSeres), ca-
dastramento para diversas parcerias 
GGBS, como SESC e SESI, entre ou-
tros atendimentos.

De acordo com a diretora do RH do 
HC, Flora Marta Giglio Bueno, a inau-
guração desse posto do GGBS pos-
sibilitará um melhor atendimento aos 
funcionários da área da saúde. “Essa 
parceria vem de encontro ao eixo de 
trabalho, que é a valorização e huma-
nização dos atendimentos aos fun-
cionários”, destacou.

O coordenador do GGBS, Edison 
Cardoso Lins, lembrou que a inau-
guração desse posto é muito impor-
tante para expandir o potencial de 
atendimento. “Essa é uma forma de 
estreitarmos o relacionamento com os 
servidores da área da saúde no campo 
dos benefícios sociais”. Lins também 
agradeceu ao Conselho do GGBS, a 
equipe de RH do HC e a todos que 
possibilitaram a implantação do posto 
na unidade.

Na inauguração, o Chefe de Gabi-
nete da reitoria e presidente do Con-

selho de Orientação do GGBS,  José 
Ranali, frisou que essa proximidade 
entre o GGBS e os servidores do HC é 
muito vantajosa, pois permitirá ofe-
recer um serviço mais rápido e de 
qualidade aos funcionários. “Os 
laços vão aumentar”, ressaltou.

O superintendente do HC, Luiz 
Carlos Zeferino, enfatizou ser neces-
sário apoiar projetos dessa natureza. 
“Pelo número de funcionários que 
temos, o investimento nessa área re-
flete em mais qualidade de vida. A 
inauguração desse posto é uma for-
ma de melhorarmos nosso atendi-
mento”.

Em seu discurso, o pró-reitor de 
desenvolvimento universitário Paulo 
Eduardo Moreira Rodrigues da Silva, 

ressaltou que será possível identificar 
as demandas do HC e, dessa forma, 
buscar melhorias aos servidores da 
área. 

Para o vice-reitor da Unicamp, Fer-
nando Ferreira Costa, os benefícios 
serão significativos, uma vez que o 
posto vai aproximar os servidores do 
GGBS. “É uma satisfação participar da 
inauguração desse posto. Isso faz par-
te da política da universidade, que bus-
ca melhoria da qualidade de vida para 
os servidores”, enfatizou.

O posto do GGBS conta com a 
presença dos funcionários Amaury 
Fernandes e Heloysa Franceschini, que 
são responsáveis por prestar os aten-
dimentos do órgão. O ramal de con-
tato com o novo posto é 1-7875.

Crédito 
Consignado

Mudanças no 
convênio 
Unimed 
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Cerimônia de inauguração do Posto GGBS no Hospital de Clínicas

O crédito consignado em folha é um 
instrumento disponível a partir de uma 
Medida Provisória do Governo Federal, 
repassado também através de esferas es-
taduais, municipais e autárquicas (caso 
da Unicamp). As taxas do consignado são 
mais baixas quando comparadas a outras 
taxas de empréstimo, pois empréstimo 
consignado tem a garantia do desconto 
em folha.

A Unicamp, por meio do GGBS, 
obtém, da maioria dos parceiros, taxas 
mais baixas em relação às opções do 
mercado. Ainda assim, o uso desse me-
canismo requer a máxima atenção. 
Lembre-se: seu salário é base da sua 
renda individual ou familiar. Compro-
metê-lo, ainda que parcialmente, é um 
risco e exige atenção, planejamento e 
foco de prioridades. 

Nesse sentido, o GGBS, em parceria 
com o SESI, tem disponibilizado em todas 
as unidades e órgãos a palestra Adminis-
tre Melhor o seu Dinheiro, que dá orien-
tações de como economizar o dinheiro. 
Segue algumas orientações que servem 
para o consignado e empréstimos em 
geral:

1. Antes de contrair empréstimos, veja se 
não há outra saída: 
a) Uma prestação adicional de serviço, 
incluindo integrantes de sua família, por 
exemplo, pode evitar um empréstimo. 
b) Adiar o gasto,  caso não se trate de 
questões de saúde, por exemplo.

2. Compare as taxas e os prazos. Não 
feche contratos sem verificar e comparar 
todas as condições. NÃO ACEITE EM 
HIPÓTESE ALGUMA A INSERÇÃO DE 
TAXAS ADICIONAIS, SOB QUALQUER 
PRETEXTO. Lembre-se que para os 
bancos o financiamento é um produto 
comercial e para você o empréstimo tem 
diversos impactos. O GGBS, com o 
apoio técnico da Aeplan, está aprimo-
rando e implantando mecanismos e 
ferramentas para que você faça checa-
gem verificando se as taxas anunciadas 
são as taxas efetivamente praticadas.

3. Mesmo no consignado, há taxas 
maiores e menores e isto faz diferença no 
seu endividamento. Procure sempre pela 
menor taxa dentro do menor prazo de 
financiamento. Evite o longo prazo.

Informação sobre o crédito consignado

Tabela de juros praticados pelos bancos conveniados no GGBS
J U R O S  -  % /p a rc e la s  V a lo r  m ín im o  V l m ín im o  

B A N C O : 6  1 2  2 4  3 6  4 8  6 0  7 2  8 4  p a rc e la  
p a ra  

c o n s ig n a ç ã o  

A B N  A M R O  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  -  -   R $          3 0 ,0 0    R $             3 0 0 ,0 0   

A L F A   1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,4 0  1 ,6 0   R $          5 0 ,0 0    R $          2 .0 0 0 ,0 0   

B O N S U C E S S O  1 ,9 5  1 ,9 5  2 ,0 5  2 ,0 5  2 ,0 5  2 ,0 5  2 ,0 5  -   R $          2 2 ,0 0    -   

B R A S IL  1 ,9 1  1 ,7 2  1 ,7 0  1 ,9 0  2 ,0 0  2 ,3 0  2 ,5 0  -   -    R $             2 0 0 ,0 0   

C O O P E R U N IC A M P  1 ,6 0  1 ,7 5  1 ,8 5  1 ,9 0  1 ,9 5  -  -  -   -    R $               8 0 ,0 0   
H S B C   1 ,5 0  1 ,5 0  1 ,5 0  1 ,5 0  1 ,5 0  1 ,5 0  1 ,5 0  1 ,5 0   R $          3 0 ,0 0    R $             3 0 0 ,0 0   

N O S S A  C A IX A   1 ,5 0  1 ,7 0  1 ,8 5  1 ,9 9  1 ,9 9  1 ,9 9  1 ,9 9  -   -    R $             2 0 0 ,0 0   

P A R A N Á  1 ,6 5  1 ,6 5  1 ,7 5  1 ,8 0  1 ,8 0  1 ,8 0  1 ,8 0  1 ,6 0   R $          2 0 ,0 0    R $             3 0 0 ,0 0   

S A N T A N D E R  1 ,7 9  1 ,7 9  1 ,7 9  1 ,7 9  1 ,7 9  1 ,7 9  1 ,7 9  1 ,7 9   R $          3 0 ,0 0    R $             3 0 0 ,0 0   

V O T O R A N T IM  1 ,9 0  2 ,0 0  2 ,0 0  2 ,0 0  2 ,0 0  2 ,0 0  2 ,0 0  1 ,6 0   -    R $             3 0 0 ,0 0   

V R  2 ,2 0  2 ,2 0  2 ,2 0  -  -  -  -  -   -    R $             3 0 0 ,0 0   

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

