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12 palestras e 1 mesa-redonda12 palestras e 1 mesa-redonda

Foram três dias com muitas atividades 
e ampla participação da comunidade

Apresentações culturais e exposições

Mais de 500
 pôsteres 
expostos

Mais de 500
 pôsteres 
expostos

Cobertura completa. Confira!

CriatividadeCriatividade

ParticipaçãoParticipação

25 minicursos25 minicursos
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Os resultados de um grande eventoOs resultados de um grande eventoOs resultados de um grande evento
Simpósio de Profissionais da Unicamp

Projeto Educativo de Integração Social 
estimula jovens e adultos no estudo

   Um espaço onde é possível agregar conhe- 
cimentos, ampliar a visão de mundo e também 

auxiliar o debate crítico. Esses são os principais obje-
tivos do Projeto Educativo de Integração Social (PEIS), 
que oferece aulas gratuitas para jovens e adultos no 
Colégio Técnico de Campinas - COTUCA.

O projeto é realizado aos sábados, das 8h às 
13h15. Tem duração de um semestre e é dividido em 
turmas de alfabetização, ensino de 1ª a 4ª série, 5ª a 
8ª e ensino médio, sendo que a idade mínima é 18 
anos. “Não há idade limite para aprender”, explica a 
criadora e coordenadora do projeto Sonia Giubilei.

Nesse semestre são 35 alunos beneficiados que, 
além das aulas, assistem a vídeos, palestras, partici-
pam de debates e têm a oportunidade de trocarem 
conhecimentos. “Não existe só conhecimento proje-
tado de cima para baixo, ou seja, que só venha do 
professor. Existe uma troca, tanto que os próprios 
professores se beneficiam desse contato, uma vez que 
foram defendidas teses de mestrado, doutorado e 
Trabalhos de Conclusão de Curso em cima desse 
projeto”, destacou Sonia. 

Esse trabalho é desenvolvido de forma gratuita, 
sendo que o participante só paga uma taxa simbólica 
de R$25,00 no semestre para custear os xerox de textos 
utilizados pelos professores e os lanches. “O compro-
misso social dos professores é significativo, pois de-
sempenham esse trabalho de forma voluntária e a 
satisfação deles é contribuir para o desenvolvimento de 
seus alunos”. 

 
..

De acordo com Sônia, o programa é realizado no 
final de semana para facilitar a participação dos 
adultos que trabalham. Além disso, ele se localiza na 
região central para auxiliar no transporte, uma vez que 
o aluno só utiliza uma condução. “Esse sempre foi um 
trabalho desenvolvido em equipe. O próprio aluno 
participante ajuda a elaborar as aulas, o lanche, além 
de escolher o tema gerador a ser trabalhado. É um 
projeto participativo”, destacou.

Carlos Roberto Pereira Souza, que trabalha no 
Centro de Memória da Unicamp, é um desses profes-
sores que se beneficiam com o programa. O mes-
trando em Educação ministra aulas de história e 
destaca que é por meio dessa experiência que ele 
aprende as diretrizes para se intercambiar com o 
público adulto. Além disso, possui uma identidade 
muito grande com o PEIS. “Meus pais já passaram por 
esse processo educacional, por isso tenho esse dever 
social”. Carlos também frisou que existe uma troca de 
conhecimento entre alunos, professores e os profis-
sionais envolvidos.

Um dos alunos beneficiados com o programa é o 
funcionário da Unicamp, Valdir Santos Dias, que atua 
na vigilância. Ele iniciou seus estudos nesse semestre e 
busca relembrar matérias do ensino médio para 
prestar vestibular, mais especificamente matemática e 
português. “É um período curto, mas que ajuda muito, 
pois podemos tirar dúvidas. Nossa opinião também é 
agregada e ajudamos a montar as aulas”, disse. 

Para mais informações sobre o PEIS é necessário 
entrar em contato com a coordenadora do projeto, 
Sônia Giubilei, pelo telefone (19) 3251-4293.

Especial

Sônia Giubilei: 

o PEIS é um projeto participativo 

onde todos contribuem

Carlos Roberto (à esquerda) e Valdir:

participações diferentes com trocas de experiências.

Confira na última página, matéria 
especial sobre o PEIS - Projeto 
Educativo de Integração Social 

que funciona no Cotuca
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II Simtec e as expectativas para a próxima edição

Momentos do II Simtec

II Simtec: um marco dos profissionais da Unicamp
Os resultados do II Simtec são sig-

nificativos. Foi decisivo no processo o 
trabalho da Comissão Organizadora 
e da Comissão Científica, das quais 
participaram profissionais de diversas 
unidades e órgãos da Unicamp. As 
primeiras reuniões de organização do 
evento ocorreram em maio de 2007.  
Desde o início, Edison Cardoso Lins, 
coordenador administrativo do GGBS, 
esteve à frente do projeto e foi desig-
nado pelo reitor José Tadeu Jorge para 
coordenar a comissão organizadora 
do evento (veja quem são os integrantes da 
comissão organizadora no quadro ao lado). 

Confira a seguir, uma entrevista 
com Edison, que fala sobre alguns as-
pectos do Simtec.

Quais foram os desafios para a reali-

zação do II Simtec?  
Edison: Os desafios não foram pou-
cos. O maior, talvez, associa-se a 
retomada de um evento cuja primeira 
edição ocorreu há onze anos. Uma 
década depois o Brasil, a Unicamp e, 
obviamente, seus profissionais no con-
junto, passaram por transformações 
diversas. 

Dê um exemplo.
Edison: A Unicamp hoje se orienta por 
um planejamento estratégico, institu-
cionalmente, e de forma abrangente, 
consolidado. Isso referencia diferen-
ças significativas e uma instituição 
muito mais fortalecida, amadurecida e 
institucionalizada.

Como isso se relaciona com o Sim-

pósio?
Edison: Havia, no entanto, um vácuo, 
um espaço para a realização do II 
Simtec. E aconteceu. Incentivado pela 
instância diretiva máxima da institui-
ção, o que valida a afirmação de que 
temos hoje uma universidade institu-
cionalmente planejada, onde há espa-
ço para a concretização de um evento 
nestas dimensões.

Como foi a organização do evento?
Edison: Foi decisiva a participação de 
um conjunto de profissionais, todos à 
altura da Unicamp. Estabeleceu-se 
um canal para uma dinâmica profu-
são de idéias decorrentes da vontade 
de fazer acontecer. Não faltou a ma-
turidade para os ajustes e o alinha-
mento. 

Sobre o Simtec, quais destaques vo-

cê indicaria?
Edison: É complicado destacar as-
pectos de um evento que, no seu to-
do, foi muito significativo, mas pode-
mos citar a abertura do mesmo, com 
presença na mesa de todas as maio-
res autoridades atuais da Universi-
dade, a exposição e as sessões de 
pôsteres pelo impacto que provoca-
ram e pelo auto-estima dos profis-
sionais, seus autores. Destacaria ain-
da os diversos minicursos, que revele-
ram outras possibilidades para pro-
fissionais das Unicamp e também o 
conjunto de palestras, todas exce-
lentes e desafiadoras.   

Que novos desafios o II Simtec apon-

ta?
Edison: O principal é que o III Simtec 
não poderá esperar uma década. 
Nesse sentido está sendo construída 
uma agenda pré III Simtec, aberta a 
todos. Inicialmente a comissão do II 
Simtec, em seu relatório, apontará 
uma data indicativa de nova edição 
do evento. Outra questão, esta ainda 
mais desafiadora e também muito 
interessante, é a realização de um 
evento similar ao Simtec envolvendo 
profissionais da USP e da UNESP, 
instituições que, com a Unicamp, 
respondem por parte majoritária da 
produção científica brasileira. E isso 
se dá com a participação relevante de 
profissionais dos diversos segmentos 
das três instituições.  

Edison Cardoso Lins é funcionário de carreira na Unicamp. Aqui 
ingressou como patrulheiro mirim. Fez aqui sua graduação no IEL. 
Possui Mestrado em Educação pela Unisal, concentração em 
Educação Sócio-Comunitária, orientado por Mara Regina Jacomeli, 
docente da FE-Unicamp. Já foi representante eleito pelos 
funcionários por 3 vezes junto ao Conselho Universitário.

Edison Lins: a colaboração da AFPU e QVT
foi decisiva para o sucesso do evento

Edison Cardoso Lins – Coordenador (GGBS - Reitoria) 
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Viviane da Silva Coentro (DGRH) 

Comissão Científica

Airton Lourenço (IFGW) - Coordenador

Alcides Ribeiro Jr (IMECC)

Estela Dall'Oca Tozetti Madi (DGRH/DPD)

Gildenir Carolino Santos (FE)

Laurione Cândido de Oliveira (HC)

Rubens Riscala Madi (IB)

Valéria Dos Santos Gouveia Martins (BC)

Vera Regina Toledo Camargo (NUDECRI)

Designada através da Portaria GR 039, 
de 14/05/2007 

Comissão Organizadora do II Simtec

Mais de onze anos após a sua pri-
meira edição e um dos eventos mais 
aguardados do ano, o II Simtec supe-
rou todas as expectativas. A realização 
de um Simpósio capaz de motivar e 
mobilizar todos os colaboradores, 
além de desenvolver a parte profis-
sional dos mesmos, depende de tra-
balho árduo, responsabilidades e pro-
fissionalismo.

O reitor da Unicamp e presidente 
de honra do II Simtec, José Tadeu 
Jorge, explica esse sucesso. “O Sim-
tec é uma demonstração da qualidade 
dos trabalhos que os funcionários 
fazem na Instituição e que contribuiu 
para que a Unicamp se tornasse a 
melhor universidade do país”.

Para Gildenir Santos, integrante da 
Comissão Científica, o Simtec foi 
grandioso e importante para os fun-
cionários. “A segunda edição foi um 
marco. Conquistamos espaço e luta-
mos para apresentar o cotidiano de 
nossas atividades, sejam elas adminis-
trativas ou acadêmicas no âmbito da 
Instituição”.

Os elogios ao Simpósio ecoam 
dos quatro cantos da Universidade, 
de formadores de opinião e 
profissionais respeitados em seus 
respectivos locais de trabalho, com 
destaque ao nível de organização, 
comparado até mesmo com eventos 
tradicionais da instituição.

Segundo José Rodrigues de Olivei-
ra, um dos responsáveis da logística 
do evento, “a responsabilidade de 
participar da organização foi muito 
grande, pois a base operacional do II 
Simtec foi o GGBS, órgão que inte-
grou, mesmo tento compartilhado 
parte do trabalho logístico com nos-
sos parceiros, AFPU, QVT, a própria 
comissão organizadora e convida-
dos”.

Todo esse esforço e dedicação pa-
ra que o evento fosse à altura da 
Unicamp, por se tratar de uma opor-
tunidade dos participantes se atua-
lizarem e debaterem suas idéias com 
um público altamente qualificado, 
composto por profissionais de várias 
especialidades. Rubens Madi, da co-

missão organizadora, reforça essa 
idéia. “Espero que tenhamos plan-
tado uma semente nos trabalhadores 
da Universidade. A cultura de partici-
pação em eventos desse porte ainda 
está se formando na maior parte dos 
trabalhadores, sendo assim, espero 
que no próximo a participação seja 
cada vez maior, não só com apre-
sentação de trabalhos, mas nas pales-
tras e cursos oferecidos”.

Agora fica a expectativa para a pró-
xima edição, que contará novamente 
com uma grande equipe, que tem 
como objetivo mostrar todo seu poten-
cial, tanto na organização como no 
decorrer do evento, para torná-lo ain-
da melhor que essa edição. 

“Espero que a terceira edição con-
siga superar as dificuldades que tive-
mos na implementação do evento, 
mas que, sobretudo, possa trazer essa 
valorização que conseguimos nessa 
segunda edição, e o compartilhamen-
to com todos os segmentos da univer-
sidade”, finaliza Vera Toledo Camar-
go, integrante da Comissão Científica.

Em poucas imagens, registros de momentos que marcaram o II Simpósio de Profissionais da Unicamp

Dezembro/2007: comissão define estratégia de
divulgação do II Simtec

Março/2007: Secretaria do Simtec dá 
suporte aos inscritos no evento

Agosto/2008: são realizadas quatro oficinas
com dicas para construção de pôsteres

Outubro/2008: no último dia do Simtec,
comissão organizadora é homenageada

Setembro/2008: em cerimônia realizada no Centro
de Convenções, reitor Tadeu Jorge inaugura o evento

Setembro/2008: montagem de mais
de 500 pôsteres inscritos no Simtec
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Ciclo de palestras valoriza o debate de idéiasMinicursos mobilizam participantes

Jamiro da Silva Wanderley: 
qualidade de vida no ambiente de trabalhoWania Moreno: Ética e profissionalismo no serviço público

Daniel Piza:
“O Brasil tem jeito?”

Orlando Furlan durante o minicurso  “A negociação como 
parte do nosso cotidiano“

Maria Lúcia Neves, no minicurso Contando Contos“ “
Roberto Romano:

reflexão sobre a ética e o profissional público

Mesa-redonda: o papel dos diversos segmentos
profissionais da Unicamp

Práticas abusivas na relação homem x trabalho, 
no auditório da AFPU

Com mais de mil participantes ins-
critos, os 25 minicursos foram uma 
das opções do II Simtec logo no pri-
meiro dia do evento. Os participantes 
puderam, em três horas, adquirir co-
nhecimentos e tirar dúvidas a respeito 
de diversos temas relacionados às 
atividades desenvolvidas em suas 
áreas.

Para a coordenadora de logística 
dos minicursos, Maria Gineusa de 
Medeiros e Souza, a receptividade 
dos palestrantes e a abertura dos 
auditórios por parte dos departa-
mentos foi um dos pontos altos. “Foi 
um trabalho de um ano, onde a união 
do grupo ajudou para que tudo pu-
desse ser realizado”, explicou.

Os coordenadores de minicursos, 
Ivanil Sônia Alves Goes Borges e Ma-
theus da Silva Marcheti Martins tam-
bém estiveram envolvidos com o pro-
cesso de organização. “Tivemos a-
poio da segurança do campus e de 
26 alunos da Unicamp, que atuaram 
como monitores. Foi um trabalho em 
equipe”, disse Ivanil. Segundo ela, 
“os temas eram tão interessantes, que 
muitas pessoas pediram para que 
esses cursos pudessem ser realizados 
em mais dias”.

Entre os temas trabalhados nos mi-
nicursos estava a “Ética e Profis-
sionalismo no Serviço Público”, 
ministrado pela procuradora e 
assistente jurídica da Unicamp, 
Wania Maria Moreno. Ela focou as 
relações éticas e profissionais na 
atuação do dia-a-dia e buscou 
promover um espaço de reflexão 
sobre a conduta ética nas relações 
diárias. “Foi uma experiência de 
grande valia. A organização estava 
ótima e eu também aprendi muito ao 
tratar desse tema”, destacou a 
profissional. 

O advogado, professor universi-
tário e assistente do Instituto de Eco-
nomia da Unicamp, Orlando Carlos 
Furlan, ministrou “A negociação 
como parte do nosso cotidiano”. Ele 
trouxe os princípios básicos e os di-
ferentes estilos da negociação e 
também mostrou a importância de 
negociar na vida pessoal e profis-
sional. No que diz respeito ao 
evento, Furlan deu ênfase à inte-
ração, a troca de conhecimentos e a 

vivência de novas experiências profis-
sionais. “O simpósio foi coroado com 
êxito, quer pelo número de trabalhos, 
pôsteres, minicursos e a intensa partici-
pação dos profissionais da univer-
sidade”, destacou. 

Práticas Abusivas na Relação Homem x Trabalho 

Unicamp para todos: contribuições do  
Laboratório de Acessibilidade - Lab e do Grupo 
'Todos Nós' – Unicamp Acessível. 

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Doméstico e 
Institucional  

Economia: O Melhor Tempero. Evite Desperdício!  

Oficina Nutritiva  

Ler para Aprender  

Contando Contos  

Empreendedorismo  

Alternativas de software livre que funcionam 
bem e geram economias  

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  

Uso eficiente dos Sistemas Digitais de 
Informação a partir das Bibliotecas da Unicamp  

Ética e Profissionalismo no Serviço Público  

Introdução à Linguagem Brasileira de Sinais - 
Libras  

Estratégias de Promoção da Qualidade de Vida 
no Local de Trabalho  

Currículo Lattes e Sipex: Tornando-os Acessíveis  

Biossegurança e o Ambiente de Trabalho  

Estratégias para aprendizado da Língua Inglesa  

Atuação Social: Criatividade e Meio Ambiente  

A negociação como parte do nosso cotidiano  

Saúde Animal X Métodos Padronizados de 
Controle de Doenças nos Biotérios 

Minicursos oferecidos 

no Simtec

Para ampliar o debate acerca de 
temas relacionados aos três eixos-
temáticos do II Simtec ocorreu, nos três 
dias do evento, uma série de palestras, 
que contou com a presença de profis-
sionais externos e internos.

Na abertura, no dia 29, o Centro 
de Convenções recebeu o reitor José 
Tadeu Jorge que demonstrou como a 
Unicamp, ao longo de sua história, 
chegou à qualidade de melhor univer-
sidade do Brasil graças ao trabalho 
qualificado dos três segmentos que a 
compõem: professores, funcionários e 
estudantes. 

No segundo dia do evento houve 
participação do professor da Facul-
dade de Ciências Médicas (FCM), 
Jamiro da Silva Wanderley, que tratou 
a questão da qualidade de vida no 
ambiente de trabalho. Logo em se-
guida houve a palestra de Sonisley 
Santos Machado, coordenadora de 
programas de capacitação da Escola 
Nacional de Administração Pública, 
que discorreu sobre o Planejamento 
Estratégico da Unicamp (Planes). 

Sobre a questão da produtividade-
qualidade na pesquisa científica, foi 
feita uma reflexão do professor da 
Unicamp, Dermeval Saviani. O edu-
cador frisou que à medida que a 
situação econômica se alterava, sur-
gia a questão da produtividade na 
pós-graduação e na pesquisa. 

Com o questionamento “O Brasil 
tem jeito?”, o jornalista e editor do 
jornal O Estado de São Paulo, Daniel 
Piza, debateu muitos dos problemas 
enfrentados pelo País e como encará-
los, com a afirmação de que cada um 
pode fazer a sua parte. Já o infecto-
logista e professor da FCM, Rogério 
de Jesus Pedro, discutiu o modelo de 
assistência médica e também os dados 
da pandemia mundial e nacional da 
AIDS.  

Para fechar o segundo dia de pales-
tras, o presidente da DPaschoal, Luis 
Norberto Pascoal, abordou o tema 
responsabilidade social e desen-
volvimento profissional. Segundo 

ele, todos são responsáveis por 

suas ações e, por isso, tem grande 
importância na sociedade. 

No terceiro dia de palestras, o pro-
fessor e pesquisador do IFGW, Mar-
celo Knobel, trouxe informações so-
bre o papel dos profissionais da Uni-
versidade no processo de conso-
lidação do Museu Exploratório de 
Ciências.  E o médico especializado 
em Saúde Pública e em Planejamento 
do Setor, Gastão Wagner de Sousa 
Campos, abordou o tema “O traba-
lho no público e privado: modelos de 
gestão e a subjetividade”.

O professor titular de Filosofia e 
Ética da Unicamp, Roberto Romano, 
refletiu sobre a ética e o profissional 
público. Ele também se surpreendeu 
com o II SIMTEC. “Levei um tapa na 
cara. É a primeira vez que vejo algo 
que dá oportunidade para todos. 
Deixou de pensar da individualidade 
e pensa agora na Universidade como 
um todo. Chega da separação de 
grupos, como sempre teve, professor 
se acha melhor, e pode ver agora, 
que é apenas mais um”, relatou. 

No que diz respeito à gestão orien-
tada por resultados, houve uma ex-
planação de Paulo Daniel Lima, que é 
especialista em Gestão Pública e 
Qualidade em Serviços pela Univer-
sidade Federal da Bahia. Segundo 
ele, é necessário alterar as formas 
vigentes de pensar e agir. Logo após, 
foi a vez do consultor e sócio-diretor 
da Txai-Consultoria (empresa que 
atua nas áreas da sustentabilidade e 
responsabilidade social), Reinaldo 
Bulgarelli, que interagiu com o pú-
blico e trabalhou a valorização, pro-
moção e gestão da diversidade nas 
organizações

Para encerrar o II SIMTEC, foi reali-
zada uma mesa-redonda com o chefe 
de gabinete da Secretaria Estadual de 
Ensino Superior e membro do 
Conselho Estadual da Educação, 
Geraldo Di Giovani; com a Pró-
reitora de Pós-Graduação da 
Unicamp, Tereza Dib Zambom 
Atvars; e com o doutor em Educação, 
João Francisco Duarte.
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Com o objetivo de divulgar projetos 
e trabalhos desenvolvidos os expo-
sitores do II Simtec foram uma das 
principais atrações. O local do evento, 
que esteve repleto de pôsteres e expo-
sições durante os três dias do Sim-
pósio, também contou com a partici-
pação dos autores dos trabalhos que 
estiveram à disposição para apre-
sentar os projetos aos visitantes. Além 
dos dias em que aconteceu, toda a 
preparação anterior ao Simpósio foi 
importante e desde então, o apoio de 
profissionais de diversos setores da 
Universidade foi decisivo para a con-
quista de resultados positivos.

O designer gráfico Alex Matos, foi 
um dos que colaborou desde o início. 
Ele ministrou uma oficina que ensinou 
os participantes do SIMTEC a produzir 
pôsteres. “Transmiti alguns conceitos 
de criação e diagramação de layouts e 
técnicas que contribuem efetivamente 
para o sucesso de uma peça gráfica. 
Senti que os participantes ficaram sa-
tisfeitos com as informações apresen-
tadas”, afirma Alex, que aproveitou a 
oportunidade e agradeceu o convite.

No decorrer do evento, a presença 
e apresentação do conteúdo dos tra-
balhos pelos autores também atraiu a 
atenção do público presente. Cirlene 
Aparecida Venturini, uma das partici-
pantes que expôs o seu trabalho no 
Eixo III (Desenvolvimento Humano, 
Saúde e Qualidade de Vida), comen-
tou e elogiou o evento. “Faz quatro 
anos que trabalho na Universidade e 
nunca havia participado de nenhum 
evento interno. Eu ando pela Unicamp 
e os funcionários pedem por valoriza-
ção. Acredito que devam existir mais 
iniciativas como essa”.

Sidney Geraldo dos Santos, que 
também expôs o seu pôster no Eixo III, 

afirma ser necessário eventos como o 
 “Não participei da primeira 

edição do Simtec, mas agora tive a 
oportunidade de participar com um 
trabalho. Achei muito organizado e 
profissional. É fundamental que tenha 
algo na Universidade voltado para to-
dos os segmentos dos trabalhado-
res”. 

O expositor Maurício Silveira Lins 
de Barros, que exibiu um projeto de 
software livre – Sistema Básico de 
Gestão Financeira – no Eixo I (Ad-
ministração e Gestão), esteve pre-
sente no Simpósio apresentando e 
fazendo demonstrações práticas do 
seu trabalho, e assim interagiu com os 
visitantes. “Trata-se de um sistema 
inédito que foi desenvolvido e pode 
funcionar em qualquer instituição da 
Universidade para a gestão de re-
cursos orçamentários e extra-orça-
mentários”, contou o autor do traba-
lho. 

Outro projeto que despertou a 
atenção foi o módulo didático desen-
volvido pelo supervisor da sessão de 
protótipos da FEAGRI, José Maria da 
Silva, junto com o Grupo Gestor de 
funcionários da FEAGRI (Luis Vilela e 
Túlio Ribeiro). O principal intuito do 
trabalho exposto no Simpósio é convi-
dar o cidadão à reflexão sobre o 
reuso de materiais como forma de 
preservação ambiental. “Eu poderia 
apresentar teses no evento, mas que-
ria alguma coisa diferente, que viesse 
a acrescentar algo para a população. 
Só o pôster não iria chamar tanto a 
atenção”, revelou José Maria.

O módulo didático (protótipo), é 
uma estrutura feita com materiais 
recicláveis e, além de possuir um 
sistema eletro-eletrônico que realiza a 
pesagem de copos descartáveis, pos-
sui mecanismos que mostram como é 
realizado o ciclo da água. Sua pri-
meira utilização aconteceu no Sim-
pósio e, de acordo com José Maria, 
durante o evento, além da interação 
com os visitantes, foram arrecadados 
cerca de 17kg de copos plásticos – o 
equivalente a 9.500 copos de 200 
ml. “Com o material já foram 
fabricadas 50 maletas que serão 
doadas ao Prodecad”, contou o ex-
positor, satisfeito com o resultado 
obtido no evento.

Simtec.

Expositores são destaque no evento

Cirlene Venturini: Simtec valoriza funcionários

Sydnei dos Santos: é fundamental que a 
universidade tenha eventos como esse

Maurício de Barros: sistema inédito para gestão de 
recursos orçamentários e extras orçamentários 

José Maria da Silva: módulo didático proporciona 
interação com participantes do Simtec

Oficina dá dicas para 
construção de pôster.
Oficina dá dicas para 
construção de pôster.

Pôsteres: os campeões no voto popular

Trabalhos serão avaliados 
por comissão de docentes

Para ampliar a participação dos 
funcionários no processo de escolha 
dos melhores pôsteres, foi realizada, 
concomitantemente ao II Simtec, uma 
votação popular. Mais de 500 pôs-
teres foram expostos e puderam ser 
avaliados pelos participantes. Desse 
total, 31 foram votados. De acordo 
com o presidente da Comissão Cientí-

No que diz respeito à avaliação do 
conteúdo dos trabalhos apresentados 
no II Simtec, o reitor da Unicamp, José 
Tadeu Jorge, designou, pela Portaria 
043/2008, uma comissão de do-
centes responsável por analisar os tra-
balhos, pelos respectivos eixos 
temáticos. Os resultados dessas ava-
liações serão entregues ao reitor até o 
final do mês de novembro e a menção 
aos selecionados ocorrerá na sessão 
da reunião do Conselho Universitário 
(Consu) em dezembro. Confira no 
quadro ao lado os integrantes da co-
missão.

Eixo I 
Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva (Presidente)
Juan Miguel Bacic
Mariano Francisco Laplane
Geraldo Di Giovanni

Eixo II
Edgar Salvadori De Decca (Presidente)
Teresa Dib Zambon Atvars
Daniel Pereira
Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib

Eixo III
Edison Bueno (Presidente)
Maria Teresa Egler Mantoan
Maria Teresa Moreira Rodrigues
Renata Cruz Soares de Azevedo

A qualidade de vida através do esporte (equipe atletismo  Labex- Ggbs- Unicamp)

Programa de prevenção contra o desperdício nos ambientes dos refeitórios universitários, sob 

gerenciamento da Unicamp

Livros livres: vamos adotar essa idéia?

Nadir Aparecida Gomes Camacho

Liliam Cristina Morrego Buzioli

Ademilde Félix

Desenvolvimento de estudos de perfil e de pesquisas de percepções de candidatos e alunos da 

Unicamp - a experiência da coordenação de pesquisa da Comvest

Reciclar/reutilizar computadores inservíveis ou obsoletos

Contribuindo com o ensino, pesquisa e extensão da Unicamp por meio da catalogação e publicação 

on-line de suas teses e dissertações

Mara F. Lazzaretti Bittencourt

Gustavo Henrique Souza de Oliveira

Francisca Olinda Raposo Monsanto

Criação do fundo de sinistro de veículos da frota Unicamp em substituição à contratação de seguros

A sala de leituras do Centro de Ensino de Linguas Cel - Unicamp

Informatização dos procedimentos de matrícula do Centro de Ensino de Línguas

Sebastião José de Faria

Aparecida Inocencia Nogueira

Heloisa Keiko Hirata

fica, Airton Lourenço, os trabalhos 
que tiveram acima de seis votos vão 
receber uma menção honrosa. “É 
uma forma de agraciar os mais 
votados”, destacou. 

Confira, na sequência, a relação 
dos três primeiros trabalhos mais vo-
tados de cada eixo temático e seu 
respectivo autor:

Eixo Temático I

Administração e 

Gestão

Eixo Temático II

Projetos 

Institucionais no 

Desenvolvimento 

do Ensino, 

Pesquisa e 

Extensão

Eixo Temático III

Desenvolvimento 

Humano, Saúde e 

Qualidade de 

Vida

Criação do fundo de sinistro de veículos da frota 
Unicamp em substituição à contratação de seguros

Sebastião José de Faria

Desenvolvimento de estudos de perfil e de pesquisas de 
percepções de candidatos e alunos da Unicamp - a experiência 

da coordenação de pesquisa da Comvest
Mara F. Lazzaretti Bittencourt

A qualidade de vida através do esporte 
(equipe atletismo  Labex- Ggbs- Unicamp)

Nadir Aparecida Gomes Camacho
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Com o objetivo de divulgar projetos 
e trabalhos desenvolvidos os expo-
sitores do II Simtec foram uma das 
principais atrações. O local do evento, 
que esteve repleto de pôsteres e expo-
sições durante os três dias do Sim-
pósio, também contou com a partici-
pação dos autores dos trabalhos que 
estiveram à disposição para apre-
sentar os projetos aos visitantes. Além 
dos dias em que aconteceu, toda a 
preparação anterior ao Simpósio foi 
importante e desde então, o apoio de 
profissionais de diversos setores da 
Universidade foi decisivo para a con-
quista de resultados positivos.

O designer gráfico Alex Matos, foi 
um dos que colaborou desde o início. 
Ele ministrou uma oficina que ensinou 
os participantes do SIMTEC a produzir 
pôsteres. “Transmiti alguns conceitos 
de criação e diagramação de layouts e 
técnicas que contribuem efetivamente 
para o sucesso de uma peça gráfica. 
Senti que os participantes ficaram sa-
tisfeitos com as informações apresen-
tadas”, afirma Alex, que aproveitou a 
oportunidade e agradeceu o convite.
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dos os segmentos dos trabalhado-
res”. 

O expositor Maurício Silveira Lins 
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software livre – Sistema Básico de 
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sente no Simpósio apresentando e 
fazendo demonstrações práticas do 
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inédito que foi desenvolvido e pode 
funcionar em qualquer instituição da 
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mentários”, contou o autor do traba-
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Outro projeto que despertou a 
atenção foi o módulo didático desen-
volvido pelo supervisor da sessão de 
protótipos da FEAGRI, José Maria da 
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pesagem de copos descartáveis, pos-
sui mecanismos que mostram como é 
realizado o ciclo da água. Sua pri-
meira utilização aconteceu no Sim-
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durante o evento, além da interação 
com os visitantes, foram arrecadados 
cerca de 17kg de copos plásticos – o 
equivalente a 9.500 copos de 200 
ml. “Com o material já foram 
fabricadas 50 maletas que serão 
doadas ao Prodecad”, contou o ex-
positor, satisfeito com o resultado 
obtido no evento.
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concomitantemente ao II Simtec, uma 
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quadro ao lado os integrantes da co-
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Ciclo de palestras valoriza o debate de idéiasMinicursos mobilizam participantes

Jamiro da Silva Wanderley: 
qualidade de vida no ambiente de trabalhoWania Moreno: Ética e profissionalismo no serviço público

Daniel Piza:
“O Brasil tem jeito?”

Orlando Furlan durante o minicurso  “A negociação como 
parte do nosso cotidiano“

Maria Lúcia Neves, no minicurso Contando Contos“ “
Roberto Romano:

reflexão sobre a ética e o profissional público

Mesa-redonda: o papel dos diversos segmentos
profissionais da Unicamp

Práticas abusivas na relação homem x trabalho, 
no auditório da AFPU

Com mais de mil participantes ins-
critos, os 25 minicursos foram uma 
das opções do II Simtec logo no pri-
meiro dia do evento. Os participantes 
puderam, em três horas, adquirir co-
nhecimentos e tirar dúvidas a respeito 
de diversos temas relacionados às 
atividades desenvolvidas em suas 
áreas.

Para a coordenadora de logística 
dos minicursos, Maria Gineusa de 
Medeiros e Souza, a receptividade 
dos palestrantes e a abertura dos 
auditórios por parte dos departa-
mentos foi um dos pontos altos. “Foi 
um trabalho de um ano, onde a união 
do grupo ajudou para que tudo pu-
desse ser realizado”, explicou.

Os coordenadores de minicursos, 
Ivanil Sônia Alves Goes Borges e Ma-
theus da Silva Marcheti Martins tam-
bém estiveram envolvidos com o pro-
cesso de organização. “Tivemos a-
poio da segurança do campus e de 
26 alunos da Unicamp, que atuaram 
como monitores. Foi um trabalho em 
equipe”, disse Ivanil. Segundo ela, 
“os temas eram tão interessantes, que 
muitas pessoas pediram para que 
esses cursos pudessem ser realizados 
em mais dias”.

Entre os temas trabalhados nos mi-
nicursos estava a “Ética e Profis-
sionalismo no Serviço Público”, 
ministrado pela procuradora e 
assistente jurídica da Unicamp, 
Wania Maria Moreno. Ela focou as 
relações éticas e profissionais na 
atuação do dia-a-dia e buscou 
promover um espaço de reflexão 
sobre a conduta ética nas relações 
diárias. “Foi uma experiência de 
grande valia. A organização estava 
ótima e eu também aprendi muito ao 
tratar desse tema”, destacou a 
profissional. 

O advogado, professor universi-
tário e assistente do Instituto de Eco-
nomia da Unicamp, Orlando Carlos 
Furlan, ministrou “A negociação 
como parte do nosso cotidiano”. Ele 
trouxe os princípios básicos e os di-
ferentes estilos da negociação e 
também mostrou a importância de 
negociar na vida pessoal e profis-
sional. No que diz respeito ao 
evento, Furlan deu ênfase à inte-
ração, a troca de conhecimentos e a 

vivência de novas experiências profis-
sionais. “O simpósio foi coroado com 
êxito, quer pelo número de trabalhos, 
pôsteres, minicursos e a intensa partici-
pação dos profissionais da univer-
sidade”, destacou. 

Práticas Abusivas na Relação Homem x Trabalho 

Unicamp para todos: contribuições do  
Laboratório de Acessibilidade - Lab e do Grupo 
'Todos Nós' – Unicamp Acessível. 

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Doméstico e 
Institucional  

Economia: O Melhor Tempero. Evite Desperdício!  

Oficina Nutritiva  

Ler para Aprender  

Contando Contos  

Empreendedorismo  

Alternativas de software livre que funcionam 
bem e geram economias  

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  

Uso eficiente dos Sistemas Digitais de 
Informação a partir das Bibliotecas da Unicamp  

Ética e Profissionalismo no Serviço Público  

Introdução à Linguagem Brasileira de Sinais - 
Libras  

Estratégias de Promoção da Qualidade de Vida 
no Local de Trabalho  

Currículo Lattes e Sipex: Tornando-os Acessíveis  

Biossegurança e o Ambiente de Trabalho  

Estratégias para aprendizado da Língua Inglesa  

Atuação Social: Criatividade e Meio Ambiente  

A negociação como parte do nosso cotidiano  

Saúde Animal X Métodos Padronizados de 
Controle de Doenças nos Biotérios 

Minicursos oferecidos 

no Simtec

Para ampliar o debate acerca de 
temas relacionados aos três eixos-
temáticos do II Simtec ocorreu, nos três 
dias do evento, uma série de palestras, 
que contou com a presença de profis-
sionais externos e internos.

Na abertura, no dia 29, o Centro 
de Convenções recebeu o reitor José 
Tadeu Jorge que demonstrou como a 
Unicamp, ao longo de sua história, 
chegou à qualidade de melhor univer-
sidade do Brasil graças ao trabalho 
qualificado dos três segmentos que a 
compõem: professores, funcionários e 
estudantes. 

No segundo dia do evento houve 
participação do professor da Facul-
dade de Ciências Médicas (FCM), 
Jamiro da Silva Wanderley, que tratou 
a questão da qualidade de vida no 
ambiente de trabalho. Logo em se-
guida houve a palestra de Sonisley 
Santos Machado, coordenadora de 
programas de capacitação da Escola 
Nacional de Administração Pública, 
que discorreu sobre o Planejamento 
Estratégico da Unicamp (Planes). 

Sobre a questão da produtividade-
qualidade na pesquisa científica, foi 
feita uma reflexão do professor da 
Unicamp, Dermeval Saviani. O edu-
cador frisou que à medida que a 
situação econômica se alterava, sur-
gia a questão da produtividade na 
pós-graduação e na pesquisa. 

Com o questionamento “O Brasil 
tem jeito?”, o jornalista e editor do 
jornal O Estado de São Paulo, Daniel 
Piza, debateu muitos dos problemas 
enfrentados pelo País e como encará-
los, com a afirmação de que cada um 
pode fazer a sua parte. Já o infecto-
logista e professor da FCM, Rogério 
de Jesus Pedro, discutiu o modelo de 
assistência médica e também os dados 
da pandemia mundial e nacional da 
AIDS.  

Para fechar o segundo dia de pales-
tras, o presidente da DPaschoal, Luis 
Norberto Pascoal, abordou o tema 
responsabilidade social e desen-
volvimento profissional. Segundo 

ele, todos são responsáveis por 

suas ações e, por isso, tem grande 
importância na sociedade. 

No terceiro dia de palestras, o pro-
fessor e pesquisador do IFGW, Mar-
celo Knobel, trouxe informações so-
bre o papel dos profissionais da Uni-
versidade no processo de conso-
lidação do Museu Exploratório de 
Ciências.  E o médico especializado 
em Saúde Pública e em Planejamento 
do Setor, Gastão Wagner de Sousa 
Campos, abordou o tema “O traba-
lho no público e privado: modelos de 
gestão e a subjetividade”.

O professor titular de Filosofia e 
Ética da Unicamp, Roberto Romano, 
refletiu sobre a ética e o profissional 
público. Ele também se surpreendeu 
com o II SIMTEC. “Levei um tapa na 
cara. É a primeira vez que vejo algo 
que dá oportunidade para todos. 
Deixou de pensar da individualidade 
e pensa agora na Universidade como 
um todo. Chega da separação de 
grupos, como sempre teve, professor 
se acha melhor, e pode ver agora, 
que é apenas mais um”, relatou. 

No que diz respeito à gestão orien-
tada por resultados, houve uma ex-
planação de Paulo Daniel Lima, que é 
especialista em Gestão Pública e 
Qualidade em Serviços pela Univer-
sidade Federal da Bahia. Segundo 
ele, é necessário alterar as formas 
vigentes de pensar e agir. Logo após, 
foi a vez do consultor e sócio-diretor 
da Txai-Consultoria (empresa que 
atua nas áreas da sustentabilidade e 
responsabilidade social), Reinaldo 
Bulgarelli, que interagiu com o pú-
blico e trabalhou a valorização, pro-
moção e gestão da diversidade nas 
organizações

Para encerrar o II SIMTEC, foi reali-
zada uma mesa-redonda com o chefe 
de gabinete da Secretaria Estadual de 
Ensino Superior e membro do 
Conselho Estadual da Educação, 
Geraldo Di Giovani; com a Pró-
reitora de Pós-Graduação da 
Unicamp, Tereza Dib Zambom 
Atvars; e com o doutor em Educação, 
João Francisco Duarte.
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II Simtec e as expectativas para a próxima edição

Momentos do II Simtec

II Simtec: um marco dos profissionais da Unicamp
Os resultados do II Simtec são sig-

nificativos. Foi decisivo no processo o 
trabalho da Comissão Organizadora 
e da Comissão Científica, das quais 
participaram profissionais de diversas 
unidades e órgãos da Unicamp. As 
primeiras reuniões de organização do 
evento ocorreram em maio de 2007.  
Desde o início, Edison Cardoso Lins, 
coordenador administrativo do GGBS, 
esteve à frente do projeto e foi desig-
nado pelo reitor José Tadeu Jorge para 
coordenar a comissão organizadora 
do evento (veja quem são os integrantes da 
comissão organizadora no quadro ao lado). 

Confira a seguir, uma entrevista 
com Edison, que fala sobre alguns as-
pectos do Simtec.

Quais foram os desafios para a reali-

zação do II Simtec?  
Edison: Os desafios não foram pou-
cos. O maior, talvez, associa-se a 
retomada de um evento cuja primeira 
edição ocorreu há onze anos. Uma 
década depois o Brasil, a Unicamp e, 
obviamente, seus profissionais no con-
junto, passaram por transformações 
diversas. 

Dê um exemplo.
Edison: A Unicamp hoje se orienta por 
um planejamento estratégico, institu-
cionalmente, e de forma abrangente, 
consolidado. Isso referencia diferen-
ças significativas e uma instituição 
muito mais fortalecida, amadurecida e 
institucionalizada.

Como isso se relaciona com o Sim-

pósio?
Edison: Havia, no entanto, um vácuo, 
um espaço para a realização do II 
Simtec. E aconteceu. Incentivado pela 
instância diretiva máxima da institui-
ção, o que valida a afirmação de que 
temos hoje uma universidade institu-
cionalmente planejada, onde há espa-
ço para a concretização de um evento 
nestas dimensões.

Como foi a organização do evento?
Edison: Foi decisiva a participação de 
um conjunto de profissionais, todos à 
altura da Unicamp. Estabeleceu-se 
um canal para uma dinâmica profu-
são de idéias decorrentes da vontade 
de fazer acontecer. Não faltou a ma-
turidade para os ajustes e o alinha-
mento. 

Sobre o Simtec, quais destaques vo-

cê indicaria?
Edison: É complicado destacar as-
pectos de um evento que, no seu to-
do, foi muito significativo, mas pode-
mos citar a abertura do mesmo, com 
presença na mesa de todas as maio-
res autoridades atuais da Universi-
dade, a exposição e as sessões de 
pôsteres pelo impacto que provoca-
ram e pelo auto-estima dos profis-
sionais, seus autores. Destacaria ain-
da os diversos minicursos, que revele-
ram outras possibilidades para pro-
fissionais das Unicamp e também o 
conjunto de palestras, todas exce-
lentes e desafiadoras.   

Que novos desafios o II Simtec apon-

ta?
Edison: O principal é que o III Simtec 
não poderá esperar uma década. 
Nesse sentido está sendo construída 
uma agenda pré III Simtec, aberta a 
todos. Inicialmente a comissão do II 
Simtec, em seu relatório, apontará 
uma data indicativa de nova edição 
do evento. Outra questão, esta ainda 
mais desafiadora e também muito 
interessante, é a realização de um 
evento similar ao Simtec envolvendo 
profissionais da USP e da UNESP, 
instituições que, com a Unicamp, 
respondem por parte majoritária da 
produção científica brasileira. E isso 
se dá com a participação relevante de 
profissionais dos diversos segmentos 
das três instituições.  

Edison Cardoso Lins é funcionário de carreira na Unicamp. Aqui 
ingressou como patrulheiro mirim. Fez aqui sua graduação no IEL. 
Possui Mestrado em Educação pela Unisal, concentração em 
Educação Sócio-Comunitária, orientado por Mara Regina Jacomeli, 
docente da FE-Unicamp. Já foi representante eleito pelos 
funcionários por 3 vezes junto ao Conselho Universitário.

Edison Lins: a colaboração da AFPU e QVT
foi decisiva para o sucesso do evento
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Comissão Organizadora do II Simtec

Mais de onze anos após a sua pri-
meira edição e um dos eventos mais 
aguardados do ano, o II Simtec supe-
rou todas as expectativas. A realização 
de um Simpósio capaz de motivar e 
mobilizar todos os colaboradores, 
além de desenvolver a parte profis-
sional dos mesmos, depende de tra-
balho árduo, responsabilidades e pro-
fissionalismo.

O reitor da Unicamp e presidente 
de honra do II Simtec, José Tadeu 
Jorge, explica esse sucesso. “O Sim-
tec é uma demonstração da qualidade 
dos trabalhos que os funcionários 
fazem na Instituição e que contribuiu 
para que a Unicamp se tornasse a 
melhor universidade do país”.

Para Gildenir Santos, integrante da 
Comissão Científica, o Simtec foi 
grandioso e importante para os fun-
cionários. “A segunda edição foi um 
marco. Conquistamos espaço e luta-
mos para apresentar o cotidiano de 
nossas atividades, sejam elas adminis-
trativas ou acadêmicas no âmbito da 
Instituição”.

Os elogios ao Simpósio ecoam 
dos quatro cantos da Universidade, 
de formadores de opinião e 
profissionais respeitados em seus 
respectivos locais de trabalho, com 
destaque ao nível de organização, 
comparado até mesmo com eventos 
tradicionais da instituição.

Segundo José Rodrigues de Olivei-
ra, um dos responsáveis da logística 
do evento, “a responsabilidade de 
participar da organização foi muito 
grande, pois a base operacional do II 
Simtec foi o GGBS, órgão que inte-
grou, mesmo tento compartilhado 
parte do trabalho logístico com nos-
sos parceiros, AFPU, QVT, a própria 
comissão organizadora e convida-
dos”.

Todo esse esforço e dedicação pa-
ra que o evento fosse à altura da 
Unicamp, por se tratar de uma opor-
tunidade dos participantes se atua-
lizarem e debaterem suas idéias com 
um público altamente qualificado, 
composto por profissionais de várias 
especialidades. Rubens Madi, da co-

missão organizadora, reforça essa 
idéia. “Espero que tenhamos plan-
tado uma semente nos trabalhadores 
da Universidade. A cultura de partici-
pação em eventos desse porte ainda 
está se formando na maior parte dos 
trabalhadores, sendo assim, espero 
que no próximo a participação seja 
cada vez maior, não só com apre-
sentação de trabalhos, mas nas pales-
tras e cursos oferecidos”.

Agora fica a expectativa para a pró-
xima edição, que contará novamente 
com uma grande equipe, que tem 
como objetivo mostrar todo seu poten-
cial, tanto na organização como no 
decorrer do evento, para torná-lo ain-
da melhor que essa edição. 

“Espero que a terceira edição con-
siga superar as dificuldades que tive-
mos na implementação do evento, 
mas que, sobretudo, possa trazer essa 
valorização que conseguimos nessa 
segunda edição, e o compartilhamen-
to com todos os segmentos da univer-
sidade”, finaliza Vera Toledo Camar-
go, integrante da Comissão Científica.

Em poucas imagens, registros de momentos que marcaram o II Simpósio de Profissionais da Unicamp

Dezembro/2007: comissão define estratégia de
divulgação do II Simtec

Março/2007: Secretaria do Simtec dá 
suporte aos inscritos no evento

Agosto/2008: são realizadas quatro oficinas
com dicas para construção de pôsteres

Outubro/2008: no último dia do Simtec,
comissão organizadora é homenageada

Setembro/2008: em cerimônia realizada no Centro
de Convenções, reitor Tadeu Jorge inaugura o evento

Setembro/2008: montagem de mais
de 500 pôsteres inscritos no Simtec
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12 palestras e 1 mesa-redonda12 palestras e 1 mesa-redonda

Foram três dias com muitas atividades 
e ampla participação da comunidade

Apresentações culturais e exposições

Mais de 500
 pôsteres 
expostos

Mais de 500
 pôsteres 
expostos

Cobertura completa. Confira!

CriatividadeCriatividade

ParticipaçãoParticipação

25 minicursos25 minicursos
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Os resultados de um grande eventoOs resultados de um grande eventoOs resultados de um grande evento
Simpósio de Profissionais da Unicamp

Projeto Educativo de Integração Social 
estimula jovens e adultos no estudo

   Um espaço onde é possível agregar conhe- 
cimentos, ampliar a visão de mundo e também 

auxiliar o debate crítico. Esses são os principais obje-
tivos do Projeto Educativo de Integração Social (PEIS), 
que oferece aulas gratuitas para jovens e adultos no 
Colégio Técnico de Campinas - COTUCA.

O projeto é realizado aos sábados, das 8h às 
13h15. Tem duração de um semestre e é dividido em 
turmas de alfabetização, ensino de 1ª a 4ª série, 5ª a 
8ª e ensino médio, sendo que a idade mínima é 18 
anos. “Não há idade limite para aprender”, explica a 
criadora e coordenadora do projeto Sonia Giubilei.

Nesse semestre são 35 alunos beneficiados que, 
além das aulas, assistem a vídeos, palestras, partici-
pam de debates e têm a oportunidade de trocarem 
conhecimentos. “Não existe só conhecimento proje-
tado de cima para baixo, ou seja, que só venha do 
professor. Existe uma troca, tanto que os próprios 
professores se beneficiam desse contato, uma vez que 
foram defendidas teses de mestrado, doutorado e 
Trabalhos de Conclusão de Curso em cima desse 
projeto”, destacou Sonia. 

Esse trabalho é desenvolvido de forma gratuita, 
sendo que o participante só paga uma taxa simbólica 
de R$25,00 no semestre para custear os xerox de textos 
utilizados pelos professores e os lanches. “O compro-
misso social dos professores é significativo, pois de-
sempenham esse trabalho de forma voluntária e a 
satisfação deles é contribuir para o desenvolvimento de 
seus alunos”. 

 
..

De acordo com Sônia, o programa é realizado no 
final de semana para facilitar a participação dos 
adultos que trabalham. Além disso, ele se localiza na 
região central para auxiliar no transporte, uma vez que 
o aluno só utiliza uma condução. “Esse sempre foi um 
trabalho desenvolvido em equipe. O próprio aluno 
participante ajuda a elaborar as aulas, o lanche, além 
de escolher o tema gerador a ser trabalhado. É um 
projeto participativo”, destacou.

Carlos Roberto Pereira Souza, que trabalha no 
Centro de Memória da Unicamp, é um desses profes-
sores que se beneficiam com o programa. O mes-
trando em Educação ministra aulas de história e 
destaca que é por meio dessa experiência que ele 
aprende as diretrizes para se intercambiar com o 
público adulto. Além disso, possui uma identidade 
muito grande com o PEIS. “Meus pais já passaram por 
esse processo educacional, por isso tenho esse dever 
social”. Carlos também frisou que existe uma troca de 
conhecimento entre alunos, professores e os profis-
sionais envolvidos.

Um dos alunos beneficiados com o programa é o 
funcionário da Unicamp, Valdir Santos Dias, que atua 
na vigilância. Ele iniciou seus estudos nesse semestre e 
busca relembrar matérias do ensino médio para 
prestar vestibular, mais especificamente matemática e 
português. “É um período curto, mas que ajuda muito, 
pois podemos tirar dúvidas. Nossa opinião também é 
agregada e ajudamos a montar as aulas”, disse. 

Para mais informações sobre o PEIS é necessário 
entrar em contato com a coordenadora do projeto, 
Sônia Giubilei, pelo telefone (19) 3251-4293.

Especial

Sônia Giubilei: 

o PEIS é um projeto participativo 

onde todos contribuem

Carlos Roberto (à esquerda) e Valdir:

participações diferentes com trocas de experiências.

Confira na última página, matéria 
especial sobre o PEIS - Projeto 
Educativo de Integração Social 

que funciona no Cotuca
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