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             Maria Helena: funcionária aposentada do Hemocentro, mostra todo seu talento        
             como cantora lírica e popular

Unibanda:  em apresentação especial, a banda que tem a qualidade da Unicamp em seu trabalho 
apresentará um repertório natalino 

Show da sambista Aureluce: – com certeza a nossa “Aureca”(funcionária aposentada da Unicamp), vai 
arrasar uma vez mais, com sua voz e performances privilegiadas,  num show de samba, MPB e música 
popular.

 abrindo o show, a 

              Show imperdível com a banda Jack Steel, reconhecida pela
   qualidade e com um repertório eclético, alcançando a todos os públicos. 
Este show, parceria entre o GGBS e os RH´s do HC e do 
Caism, tem como objetivo promover um momento de descontração e 
divertimento, no momento em que se inicia o fechamento de mais um ano 
de muito trabalho.

a partir das 12h30, na Praça da Paza partir das 12h30, na Praça da Paz

Detalhe do show da Banda JackSteel realizado no Arte na Praça, em outubro/2008

GGBS promove shows para a comunidade
a partir das 12h30 na entrada F1 do Hospital das Clínicasa partir das 12h30 na entrada F1 do Hospital das Clínicas

Unidade móvel do programa "Alimente-se Bem", 
do Sesi, oferece cursos gratuitos de culinária natalina.

Fim de

ano
Parceria

SESI / GGBS

Criado em 1999, o "Alimente-se Bem" é um programa educativo do Sesi, que incentiva a 
mudança de hábitos alimentares da população. As aulas práticas ensinam receitas saborosas
e nutritivas a baixo custo, utilizando conceitos do aproveitamento integral dos alimentos. 

MUITO ALÉM DAS RECEITAS
O curso na Unicamp será realizado em 3 encontros de 2h30, com a inserção de 
cardápio para o Natal. Além dos cardápios nutritivos e econômicos, o 
participante adquire conhecimentos sobre planejamento de compras; 
reconhecimento, armazenamento, e higiene dos alimentos e 
aproveitamento integral dos alimentos.

A Unidade Móvel é uma cozinha didática, adaptada em uma carreta, 
totalmente equipada com eletrodomésticos e utensílios de cozinha. 
Com capacidade para 30 alunos e foi construída para viabilizar a 
realização dos cursos do programa nos mais diversos locais.

Cursos gratuitos de culinária natalina
Inscrições
  abertas!
Acesse o site do
GGBS e preencha a
ficha de inscrição

www.gr.unicamp.br/ggbs

Inscreva-se numa das turmas abaixo:

Inscrições abertas!

            Datas
26/11, 03/12 e 10/12
27/11, 04/12 e 11/12
28/11, 05/12 e 12/12
02/12 e 09/12

      Horário e Local
das 9 às 11h30 e 
das 14 às 16h30, 

próximo ao Restaurante 
Universitário

Turma
1
2
3
4



Com 15 anos de profícuo trabalho, o 
ProSeres - Programa Institucional de Apoio 
ao Servidor Estudante - é um programa 
consolidado e reconhecido institucional-
mente, tendo sido instrumento para a 
conclusão do ensino superior para cente-
nas de funcionários. Dentro das diretrizes 
atuais do Programa está a ampliação do 
percentual de bolsas e do conjunto de 
alternativas, além de intensificar oportu-
nidades para interessados em pós-gra-
duação. Atuando também para estender 
ou ampliar benefícios para dependentes 
de funcionários e docentes. Assim o GGBS 
realizou reunião com representantes de 
várias instituições de ensino particulares 
da RMC – Região Metropolitana de Cam-
pinas, especialmente instituições de 
Campinas, Limeira e Piracicaba. Na reu-
nião houve apresentação de um histórico 
resumido do ProSeres, em seus 15 anos, e 
também foram elencados diversas pers-
pectivas para as parcerias.

O evento contou com a presença do 
Grupo Polis, Faculdade Nazarena, 
Faculdade Fleming, Iescamp, Network, 
Faculdades Hoyler/Uniesp, Unisal, Unip, 
Metrocamp/IBTA, Faculdade São 
Leopoldo Mandic, ISCA – Faculdades de 
Limeira, USF, Faculdade Policamp, FAM, 
FAJ,  Grupo  Un i ve r s i t á r i o  I PEP,  
Universidade São Marcos, Unopar e 
Unasp.

O gestor da Área de Desenvolvimento 

GGBS amplia diálogo 
com instituições 

PROSERES

Humano e Educacional (ProSeres), José 
Rodrigues de Oliveira, e o coordenador 
do GGBS, Edison Cardoso Lins, coman-
daram a reunião e apresentaram os 
objetivos estratégicos e resultados dos 
15 anos do Programa, além das oportu-
nidades que a parceria possibilita, às 
faculdades e universidades presentes. 
“Nosso objetivo sempre é estabelecer 
mecanismos de incentivo aos servidores 
técnicos administrativos e docentes da 
Unicamp, regularmente matriculados 
em Instituição de Ensino Superior, e o 
ProSeres nos dá as ferramentas neces-
sárias para criar condições para o apro-
veitamento profissional dos membros no 
âmbito da Universidade”, afirma Ro-
drigues.

Segundo dados estatísticos do pro-
grama, 1459 pessoas já concluíram a 
graduação com o apoio do ProSeres. A 
DGRH divulgou que a Unicamp 
atualmente possui 2564 funcionários 
com ensino médio completo, sem 
graduação e a estimativa é que cerca de 
5500 dependentes de funcionários este-
jam aptos a ingressar no Ensino Su-
perior.  Para Rodrigues, “uma das metas 
para o ano que vem é estender os 
benefícios proporcionados aos funcio-
nários para os seus dependentes, com a 
finalidade de incentivar o ingresso de 
mais pessoas nas Universidades e pro-
mover a capacitação e qualificação dos 

profissionais no mercado”.

As empresas que aderirem às parcerias 
poderão desfrutar de benefícios como 
campos de estágio; consultoria técnica 
por parte de especialistas da Universidade 
em questões diversas; palestrantes para 
temas específicos em semanas de estudo; 
além dos prazos já disponíveis na biblio-
teca, acordos específicos que serão 
analisados pelo colegiado das bibliotecas 
da Unicamp e ações parceiras nas áreas 
de cultura, cursos de extensão e apoios 
diversos.

A promoção de ações de respon-
sabilidade social, visando o desenvol-
vimento educacional e humano, e a rea-
lização da 'Feira do ProSeres' com stands 
para cada uma das instituições parceiras, 
também foram questões destacadas e pro-
postas às Instituições durante a reunião.

15 anos de resultados
Em 2008, o ProSeres completou 15 anos 
de existência. Durante esses anos de 
caminhada, o programa sempre manteve o 
ob je t i vo  p r inc ipa l  de  apo ia r  o  
servidor/estudante. Com um aumento das 
parcerias, verbas para quitação de débitos 
e número de fotocópias disponíveis para os 
inscritos e a abertura de convênios e 
parcerias com Instituições de ensino 
infantil, fundamental e médio, técnico, 
preparatório para vestibular, entre outros, o 
Programa apenas cresceu e se solidificou.

Rodrigues 
apresenta 
dados do 
ProSeres em 
reunião com 
instituições de 
ensino 
superior

Parcerias que resultam em benefícios

SESI

SESC

SESI

SESC

O GGBS, através de 
parceria com o SESI e 

SESC, oferece a você e 
seus dependentes 

benefícios exclusivos 
(desconto na taxa de 

anuidade, etc). 
Informe-se! 

Através de parcerias comerciais o GGBS 
mantém convênio com inúmeras empresas 

que oferecem descontos exclusivos aos 
funcionários e docentes da Unicamp. Visite 

o site do GGBS e confira!

Atenção: em breve estara sendo lançado o 
Manual GGBS de Convênios 2009. Aguarde!

www.gr.unicamp.br/ggbswww.gr.unicamp.br/ggbsMais Informações:

  Drogarias
  Papelarias
  Livrarias
  Óticas
  Auto Escolas
e muito mais...
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