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II Simtec premia os melhores trabalhos

Confira nesta edição:
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opções de lazer para filhos 
de funcionários. 
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abertas para 2009.
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Saiba mais sobre as novas 
regras para o português. 

Parcerias e convênios: confira 
algumas oportunidades.
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tembro a 1 de outubro de 2008, con-
tou com a participação de cerca de 
1500 funcionários. Foram 563 traba-
lhos inscritos, que passaram pela ava-
liação de uma Comissão Científica do 
evento. Mais de 500 pôsteres foram 
expostos. Além disso, houve a realiza-
ção de 25 minicursos, palestras e 
mesas-redondas. 

Para avaliar os melhores trabalhos, 
foi designada uma comissão de do-
centes. Os resultados dessas avalia-
ções foram entregues ao reitor e a 
entrega da premiação aos selecio-
nados ocorreu na reunião do Con-
selho Universitário (Consu), realizada 
em 16/12, onde foram premiados os 
três melhores trabalhos dos três eixos 
temáticos do evento.

Saiba Mais
No site do II Simtec você poderá 

conferir todos os detalhes da premia-
ção, com galeria de fotos, além de po-
der baixar o livro de resumos. Acesse: 
www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec  

O II Simtec, ocorrido de 29 de se-
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Mudanças da língua portuguesa entram 
em vigor e prometem unificar ortografia 

Emoção, bom humor e homena-
gens. Com esses três ingredientes, o 
auditório da AFPU foi palco, no dia 
19/12, da entrega de menções hon-
rosas aos participantes do II Simpósio 
de Profissionais da Unicamp, cujos 
trabalhos foram bem avaliados pela 
votação popular, ocorrida no evento.
Na ocasião, o presidente da Comis-
são Organizadora do II Simtec e coor-
denador do GGBS, Edison Cardoso 

Lins, ressaltou o trabalho de toda a 
equipe envolvida na realização do 
Simpósio e também felicitou os partici-
pantes. “Foi um trabalho de equipe”, 
disse. Já o presidente da Comissão 
Científica do evento, Airton Lourenço, 
explicou a metodologia utilizada na 
votação e também enfatizou a quali-
dade dos trabalhos apresentados. Ao 
todo, 30 trabalhos receberam menção 
honrosa.

Pôsteres mais votados recebem menção honrosa
Autores de trabalhos premiados no II Simtec 

Autores dos trabalhos que receberam menção honrosa e membros da comissão organizadora

O ano novo inicia com novas regras 
ortográficas da língua portuguesa em 
vigor. Desde o dia 1° de janeiro, o 
novo acordo ortográfico começou a 
fazer parte do cotidiano dos brasileiros 
e de mais sete países que possuem o 
português como língua oficial.   

Proposto pela Comunidade dos Po-
vos de Língua Portuguesa (CPLP), o 
contrato pretende uniformizar a orto-
grafia dos oito países falantes do idio-
ma (Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipe e Timor Leste). 
Juntos, eles somam uma população 
estimada em 230 milhões de pessoas. 

Com o acordo, a língua portuguesa 
deixará de ser a única com duas orto-
grafias e poderá ser classificada como 
idioma oficial na Unesco.

Apesar de afetar 0,43% do vocabu-
lário brasileiro e 1,42% do português e 
possuir como principais modificações 
a acentuação, a eliminação do trema 
e empregos diferentes para o hífen, as 
mudanças propostas têm gerado 
polêmica. Ainda há controvérsias, 
principalmente quando o assunto é o 
uso do famoso hífen em palavras com-
postas – questões que só serão escla-
recidas com a nova edição do Voca-
bulário Ortográfico da Língua Portu-
guesa, a ser publicado pela Academia 
Brasileira de Letras.

As mudanças, que são poucas 
quando relacionadas ao número de 
palavras que a língua portuguesa pos-
sui, são significativas. As alterações 
devem ser introduzidas nas escolas 
gradualmente, à medida que os ma-
nuais forem sendo editados pela futura 
norma ortográfica. As escolas já de-
vem começar, a partir de 2009, a 
inserir as novas normas em todos os 
níveis. No ensino básico, as crianças já 
devem aprender o português com as 
novas regras. Já os estudantes que 
estão se preparando para o vestibular 
e concursos públicos não precisam 
ficar preocupados, pois o processo vai 
ser feito gradativamente.

O governo federal também pro-
mete atualizar todos os livros escolares 
já para o ano letivo de 2010.

Principais modificações
Uma das principais mudanças diz 

respeito à eliminação do trema (a-
cento gráfico específico da vogal “u”) 
em todas as palavras. Ou seja, a par-
tir de 2009 será permitido escrever 
linguiça, em vez de lingüiça. Ou fre-
quência em vez de freqüência. 

Outra modificação será a inclusão 
oficial das consoantes “k”, “w” e “y” – 
o alfabeto passará a ter 26 letras. 
Também será abolido o uso de acento 
circunflexo nas palavras terminadas 
em êem e ôo (ou ôos). Exemplo: 
crêem, vêem, lêem passarão a ser 
escritas como: creem, veem, leem. O 
mesmo princípio se aplica para pala-
vras como vôo e enjôo. 

O acento diferencial também será 
extinto. Dessa forma, palavras como 
pára, pêlo e pêra, não serão acen-
tuadas (ex: para, pelo e pera). 

Em outro ponto da reforma desa-
parecem os acentos agudos nas pa-
lavras paroxítonas. Neste caso, as 
palavras assembléia, Coréia, idéia e 
jibóia serão grafadas da seguinte ma-
neira: assembleia, Coreia, ideia e 
jiboia.

É válido ressaltar que essas pala-
vras sofrerão apenas alterações gráfi-
cas; a maneira de pronunciá-las per-
manecerá inalterada. 

Oportunidade de super férias para 
seu filho
O Sesi Campinas dispõe de um pro-
grama especial para crianças de 4 a 
10 anos, com programação despo-
rtiva, recreativa e cultural. As ativida-
des acontecem no Sesi Amoreiras a 
custo reduzido:
R$50,00  – período integra,l com 
almoço e lanches  
R$40,00 – meio período (lanche) 
Datas: 12 a 16/01, 19 a 23/01 e
26 a 30/01. Mais informações pelos 
fones 3772-4166 ou 3772-4157, 
com Cláudia ou Kátia.

Cine Topázio oferece desconto atra-
vés de parceria 
Foi firmada parceria com o Cine 
Topázio, que concede desconto de 
50% para docentes e funcionários. O 
Cine Topázio fica localizado no 
Shopping  Prado (Avenida Washington 
Luiz, 2.480 - Parque Prado - 3243-
6537). Consulte a programação no 
site www.topaziocinemas.com.br

Cursinho Máximo faz concurso de 
bolsas exclusivo para  funcionários 
e dependentes 
Prova: 07 de fevereiro de 2009 às 
9h30 (Consulte o regulamento na 
unidade - Rua Dr. Romeu Tórtima, 462 
- fone (19) 3385-1417 - Br. Geraldo).  
Site: www.maximovestibulares.com.br 

GGBS firma parceria com a Saraiva 
MegaStore Campinas   
Confira os descontos:
- 20% em livros nacionais e impor-
tados (exceto didáticos)
- 10% em papelaria
- 5% em CD´s e DVD´s
Obs.: Quando algum livro ou produto da 
papelaria estiver com preço promocional 
(desconto), prevalecerá o desconto maior, ou 
seja, o da promoção na loja ou o da parceria 
com o GGBS. Não haverá, portanto, desconto 
sobre desconto. 

 

 para 
pára ele?

ele ou

Secretaria de Educação/SP abre 
espaço de trabalho para universi-
tários em finais de semana
As vagas são destinadas ao Programa 
Escola da Família, ou seja, trabalho de 
fim de semana em escolas estaduais. 
Até 14 de janeiro é possível se ins-
crever pelo site, no seguinte endereço: 
www.escoladafamilia.sp.gov.br.Os se-
lecionados iniciarão suas atividades 
em 1º de fevereiro. Terão a função de 
monitores para, por exemplo, ativi-
dades de dança, música, brincadeiras, 
esportes, ações de prevenção em 
saúde, cursos de informática, etc. 
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Projeto Férias no Museu acontece de 26 a 30 de janeiro Programa ajuda funcionários a controlar seus gastos
No fim deste mês, entre os dias 26 e 30, 

os filhos de funcionários da Unicamp e 
Funcamp com idades entre 10 e 15 anos, 
inscritos em dezembro de 2008, irão par-
ticipar do programa “Férias no Museu”. 

Realizado pelo Museu Exploratório de 
Ciências da Universidade, este é o segun-
do ano em que o programa será promo-
vido em parceria com o GGBS. 

A proposta desta edição está relacio-
nada ao tema meio ambiente e os jovens, 
que durante as atividades vão estar dividi-
dos em grupos por idade (10 a 12 anos e 
13 a 15 anos), poderão participar da 
Nano Aventura, do Pequeno Grande De-

safio e de oficinas como 'Separando 
Plásticos para Reciclar', 'Adaptação dos 
Seres Vivos' e 'Montagem de uma Bús-
sola'.

Nos dias 27 e 30 de janeiro, os pais 
dos participantes vão ser convidados 
para o encerramento do Pequeno Gran-
de Desafio. As equipes apresentarão os 
projetos desenvolvidos, que serão avalia-
dos para a premiação. Para finalizar, 
haverá um lanche de confraternização.
Saiba Mais

Mais informações sobre o evento 
estão disponíveis no site do GGBS. 
Acesse  www.gr.unicamp.br/ggbs. 

Animação e muito pique é o que não 
falta para as crianças e jovens que 
participam do programa 'Farra nas Férias' 
2009. Com diversas atividades de lazer, 
desenvolvimento e instrução disponíveis 
durante as manhãs e tardes de descanso 
escolar, os estudantes se divertem e 
aprendem através de brincadeiras.

Realizado na Faculdade de Educação 
Física (FEF) da Unicamp, o projeto, que 
iniciou no último dia 5 e irá se encerrar no 
dia 23 de janeiro, é voltado para os filhos 
ou dependentes de funcionários. 
Promovido pelo segundo ano consecutivo 
ele conta novamente com o apoio do 
GGBS, que assumiu a parte de custeio e 
suporte para a sua realização. A partici-
pação de 30 a 40 crianças por dia, em 
média, com idades entre 7 e 14 anos, 
refletem o sucesso da iniciativa.

Ademir de Marco, professor da FEF e 
criador e elaborador técnico pedagógico 
do 'Farra nas Férias' conta que a idéia 
surgiu o ano passado de um interesse 
comum entre a faculdade e o Programa de 
Interação do Desenvolvimento da Criança 
e do Adolescente (Prodecad). “Foi uma 
necessidade da Universidade possibilitar 
as férias dos professores do Sistema 
Educativo e aliar com o trabalho dos pais 
que atuam em atividades essenciais e não 
obtêm descanso nos meses de férias dos 
filhos”, revela. Ademir ainda ressalta que o 
programa é bem elaborado e contribui 
para a formação dos participantes. “Nós 
não quisemos passar a idéia de assisten-
cialismo, e sim de um programa que aten-
da às necessidades”.

Para os pais, o projeto é de grande 
importância. José Augusto da Costa, 
funcionário do Restaurante Universitário, 
diz que o filho de 8 anos fez questão de 
participar. “Ele adora comparecer às 
atividades da Universidade e me cobrou 
para que eu fizesse a inscrição. Outro 
ponto muito bom é que as crianças estão 
seguras e ficam perto da gente”, afirma.

Com o tema 'Brasil, um país de mui-
tas histórias”, a primeira semana estre-
ou superando as expectativas dos or-
ganizadores e esteve repleta de diver-
são. Atividades na piscina, o passeio a 
uma fazenda de café da região, ofici-
nas de reciclagem e ginástica foram al-
guns dos afazeres que gastaram a ener-
gia da criançada.

Bruna Novais  
Schultz, 10 anos, 
adorou a oficina 
de reciclagem. A 
estudante, que já 
participou do e-
vento no ano pas-
sado, fez um porta-
jóias com flores de 
forminhas de brigadeiro. “Eu tenho um 
porta-jóias de madeira em casa e fiz 
esse reciclável porque é melhor e ajuda 
o mundo a melhorar”, diz a jovem que 
já está ansiosa para as atividades das 
próximas semanas. Os robôs e cami-

nhões de lixo reciclável também fizeram 
sucesso entre as invenções, com a 
proposta de melhorar o país e o planeta.

A responsável geral pelo projeto, 
Aline Manetta Perticarati, diz que as 
atividades são desenvolvidas de acordo 
com o perfil dos participantes e têm o 
intuito de garantir o entretenimento, a 
convivência, a ampliação dos laços de 
amizade e noções de companheirismo. 
“Sempre há um monitor auxiliando as 
equipes e as crianças trabalham muito a 
parte de relacionamento humano – con-
fiança, cidadania, união, respeito. Em 
muitas atividades os mais velhos ajudam 
os menores”, conta.    

Os temas das próximas semanas 
serão “Volta ao mundo” e “A vida nos 
quatro elementos”. Gincanas, oficina de 
origami, piquenique, show de mágica, 
apresentação de um grupo de teatro e o 
acantonamento serão algumas das ativi-
dades aguardadas com entusiasmo pe-
los jovens.

Férias no Museu,
realizado em julho
de 2008 

'Farra nas Férias' agita os dias de descanso da criançada

A primeira semana de atividades

Bruna na oficina 
de reciclagem

Com um mundo de modernidades tec-
nológicas, roupas e calçados de marca e 
automóveis atraentes disponíveis para o 
consumo, torna-se cada vez mais com-
plicado controlar os gastos.

Observando essa tendência e a dificul-
dade das pessoas em administrar as finan-
ças, o Serviço Social do GGBS desen-
volveu o Programa de Planejamento Or-
çamentário (PPO). A atividade, que rea-
liza palestras, oficinas e acompanha-
mento individual para auxiliar na criação 
de uma nova cultura de consumo e orga-
nização orçamentária dos participantes, já 
colhe frutos.

O funcionário da Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanis-
mo, Rodolfo Bonamigo, é um dos exem-
plos. Participante das atividades ofere-
cidas pelo PPO, ele confessa que mudou 
alguns hábitos voltados para o consumo e 
aprendeu a conduzir a sua vida financeira. 

“Quando fui encaminhado ao serviço 
social do GGBS, ofereceram-me a parti-
cipação no PPO. E após isso, reconheci 
que todas as idéias relacionadas ao di-
nheiro e ao consumo que eu cultivava, 
estavam erradas ou com uma distorção. 
Faltava uma educação financeira”, revela, 
dizendo estar satisfeito com os resultados 
obtidos. De acordo com o funcionário, o 

PPO é um programa que oferece as ferra-
mentas para a "auto-cura" de uma situa-
ção financeira precária ou débil. “A res-
ponsabilidade sempre esteve em minhas 
mãos, sou eu quem assino os cheques, 
que digito a senha do débito automático, 
que faço saques, assino contratos de 
empréstimos, etc. As estratégias, são mui-
to bem fornecidas pelo programa, para 
conscientizar esses erros que vinha come-
tendo; mas as correções necessárias 
também dependeram de mim”, ressalta.

Após a participação no programa, 
fazem parte de sua nova rotina: um ca-
derno de bolso para a anotação dos gas-
tos, cautela com a mídia que expõe pro-

dutos a todo momento (TV/ Imprensa/ 
Internet), uma garrafa 'pet' que funciona 
como 'porquinho' para guardar as moe-
das, consultas mais frequentes ao saldo 
bancário, corte dos 'extensores virtuais' do 
poder de compra – cartão de crédito, 
cheque especial, entre outros – e acima de 
tudo a conscientização, que se baseia sob 
a famosa pergunta: "Quero ou preciso?!"

Rodolfo também acredita que é fun-
damental a cooperação e participação de 
toda a família durante o processo, para 
que seja colocado em prática tudo o que 
se aprende com o programa e, conse-
qüentemente, sejam colhidos os bons re-
sultados. 

Detalhe de reunião do PPO realiizada 
em dezembro de 2008

Mais um ano de significativos resulta-
dos no tocante ao desenvolvimento edu-
cacional de muitos funcionários, foco de 
ação do ProSeres - Programa Institucional 
de Apoio ao Servidor Estudante. 

Em 2008, mais de 100 funcionários  
cadastrados no Programa concluíram o 
ensino superior e estão mais preparados 
para enfrentar o mercado de trabalho. Os 
demais evoluíram em suas especializa-
ções e também em programas stricto sen-
su, até mesmo no exterior. Os resultados 
mostram o esforço dos profissionais da 
Unicamp no seu desenvolvimento acadê-
mico com qualificado impacto profis-
sional, conforme mostrou o II Simtec.  

O Programa, que tem sido instrumento 
para a formação de profissionais qualifi-
cados, também é uma ferramenta de 
incentivo e acesso à instituições escolares 
para centenas de funcionários. Somente 
no ano passado, 360 bolsas foram con-
cedidas – desde a criação do ProSeres 
(1993), houve a concessão de 3.405 
bolsas e a conclusão da graduação por 
1.459 estudantes.

Situações que motivam e inspiram
Giovani Hermógenes Pereira, concluiu 

a graduação em 2008 com apoio do 
Programa a partir do 2° ano do curso. 

Formado pela Faculdade Politécnica 

ProSeres: em 2008, mais de 100 funcionários concluiram a graduação

de Campinas (Policamp) em Ciências 
Contábeis, ele conta que soube do 
ProSeres por meio de divulgação e dos 
colegas de trabalho. “Embora tenha 
conseguido descontos, acabei também 
utilizando o empréstimo (mecanismo que 
o programa oferece)”, afirma. O recém-
formado parabenizou a equipe do Pro-
grama pela atenção e prestatividade: “É 
através de incentivos como estes que os 
funcionários possuem maiores condições 
de se aperfeiçoar nas áreas em que atu-
am e prestar um serviço mais qualificado. 
Todos ganham com isso tanto a Univer-
sidade, quanto o funcionário e a socieda-
de”.

Já Maria Elisabete Estevão, que cursou 

enfermagem pela Faculdade Comunitária 
de Campinas (FAC), usufruiu dos bene-
fícios proporcionados pelo ProSeres du-
rante todos os anos da graduação. “Obti-
ve  desconto para abatimento nas mensali-
dades e no penúltimo semestre consegui 
um empréstimo para saldar parte da mi-
nha dívida”, relembra.
2

Outra formanda de 2008 foi Renata 
Gurgel. Estudante do curso de Tecnologia
da Informação na PUC-Campinas, a 
funcionária do Centro de Computação 
avalia o programa positivamente. “Ele é 
necessário, principalmente para as pes-
soas que ganham pouco, têm uma refe-
rência baixa e precisam do ensino superior. 
No meu caso, só não cursei antes a 
faculdade por dificuldades financeiras. 
Mas agora pude concluí-la graças ao au-
xílio do programa”, finalizou satisfeita.

Confira no site do GGBS a relação de 
instituições credenciadas pelo Progra-
ma (www.g r.un i camp.b r /ggbs ) .  
Pesquise no site www.mec.gov.br se o 
mesmo é reconhecido. Verifique tam-
bém a pertinência do mesmo no seu 
desenvolvimento profissional. 

Inscrições abertas para 2009
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Projeto Férias no Museu acontece de 26 a 30 de janeiro Programa ajuda funcionários a controlar seus gastos
No fim deste mês, entre os dias 26 e 30, 

os filhos de funcionários da Unicamp e 
Funcamp com idades entre 10 e 15 anos, 
inscritos em dezembro de 2008, irão par-
ticipar do programa “Férias no Museu”. 

Realizado pelo Museu Exploratório de 
Ciências da Universidade, este é o segun-
do ano em que o programa será promo-
vido em parceria com o GGBS. 

A proposta desta edição está relacio-
nada ao tema meio ambiente e os jovens, 
que durante as atividades vão estar dividi-
dos em grupos por idade (10 a 12 anos e 
13 a 15 anos), poderão participar da 
Nano Aventura, do Pequeno Grande De-

safio e de oficinas como 'Separando 
Plásticos para Reciclar', 'Adaptação dos 
Seres Vivos' e 'Montagem de uma Bús-
sola'.

Nos dias 27 e 30 de janeiro, os pais 
dos participantes vão ser convidados 
para o encerramento do Pequeno Gran-
de Desafio. As equipes apresentarão os 
projetos desenvolvidos, que serão avalia-
dos para a premiação. Para finalizar, 
haverá um lanche de confraternização.
Saiba Mais

Mais informações sobre o evento 
estão disponíveis no site do GGBS. 
Acesse  www.gr.unicamp.br/ggbs. 

Animação e muito pique é o que não 
falta para as crianças e jovens que 
participam do programa 'Farra nas Férias' 
2009. Com diversas atividades de lazer, 
desenvolvimento e instrução disponíveis 
durante as manhãs e tardes de descanso 
escolar, os estudantes se divertem e 
aprendem através de brincadeiras.

Realizado na Faculdade de Educação 
Física (FEF) da Unicamp, o projeto, que 
iniciou no último dia 5 e irá se encerrar no 
dia 23 de janeiro, é voltado para os filhos 
ou dependentes de funcionários. 
Promovido pelo segundo ano consecutivo 
ele conta novamente com o apoio do 
GGBS, que assumiu a parte de custeio e 
suporte para a sua realização. A partici-
pação de 30 a 40 crianças por dia, em 
média, com idades entre 7 e 14 anos, 
refletem o sucesso da iniciativa.

Ademir de Marco, professor da FEF e 
criador e elaborador técnico pedagógico 
do 'Farra nas Férias' conta que a idéia 
surgiu o ano passado de um interesse 
comum entre a faculdade e o Programa de 
Interação do Desenvolvimento da Criança 
e do Adolescente (Prodecad). “Foi uma 
necessidade da Universidade possibilitar 
as férias dos professores do Sistema 
Educativo e aliar com o trabalho dos pais 
que atuam em atividades essenciais e não 
obtêm descanso nos meses de férias dos 
filhos”, revela. Ademir ainda ressalta que o 
programa é bem elaborado e contribui 
para a formação dos participantes. “Nós 
não quisemos passar a idéia de assisten-
cialismo, e sim de um programa que aten-
da às necessidades”.

Para os pais, o projeto é de grande 
importância. José Augusto da Costa, 
funcionário do Restaurante Universitário, 
diz que o filho de 8 anos fez questão de 
participar. “Ele adora comparecer às 
atividades da Universidade e me cobrou 
para que eu fizesse a inscrição. Outro 
ponto muito bom é que as crianças estão 
seguras e ficam perto da gente”, afirma.

Com o tema 'Brasil, um país de mui-
tas histórias”, a primeira semana estre-
ou superando as expectativas dos or-
ganizadores e esteve repleta de diver-
são. Atividades na piscina, o passeio a 
uma fazenda de café da região, ofici-
nas de reciclagem e ginástica foram al-
guns dos afazeres que gastaram a ener-
gia da criançada.

Bruna Novais  
Schultz, 10 anos, 
adorou a oficina 
de reciclagem. A 
estudante, que já 
participou do e-
vento no ano pas-
sado, fez um porta-
jóias com flores de 
forminhas de brigadeiro. “Eu tenho um 
porta-jóias de madeira em casa e fiz 
esse reciclável porque é melhor e ajuda 
o mundo a melhorar”, diz a jovem que 
já está ansiosa para as atividades das 
próximas semanas. Os robôs e cami-

nhões de lixo reciclável também fizeram 
sucesso entre as invenções, com a 
proposta de melhorar o país e o planeta.

A responsável geral pelo projeto, 
Aline Manetta Perticarati, diz que as 
atividades são desenvolvidas de acordo 
com o perfil dos participantes e têm o 
intuito de garantir o entretenimento, a 
convivência, a ampliação dos laços de 
amizade e noções de companheirismo. 
“Sempre há um monitor auxiliando as 
equipes e as crianças trabalham muito a 
parte de relacionamento humano – con-
fiança, cidadania, união, respeito. Em 
muitas atividades os mais velhos ajudam 
os menores”, conta.    

Os temas das próximas semanas 
serão “Volta ao mundo” e “A vida nos 
quatro elementos”. Gincanas, oficina de 
origami, piquenique, show de mágica, 
apresentação de um grupo de teatro e o 
acantonamento serão algumas das ativi-
dades aguardadas com entusiasmo pe-
los jovens.

Férias no Museu,
realizado em julho
de 2008 

'Farra nas Férias' agita os dias de descanso da criançada

A primeira semana de atividades

Bruna na oficina 
de reciclagem

Com um mundo de modernidades tec-
nológicas, roupas e calçados de marca e 
automóveis atraentes disponíveis para o 
consumo, torna-se cada vez mais com-
plicado controlar os gastos.

Observando essa tendência e a dificul-
dade das pessoas em administrar as finan-
ças, o Serviço Social do GGBS desen-
volveu o Programa de Planejamento Or-
çamentário (PPO). A atividade, que rea-
liza palestras, oficinas e acompanha-
mento individual para auxiliar na criação 
de uma nova cultura de consumo e orga-
nização orçamentária dos participantes, já 
colhe frutos.

O funcionário da Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanis-
mo, Rodolfo Bonamigo, é um dos exem-
plos. Participante das atividades ofere-
cidas pelo PPO, ele confessa que mudou 
alguns hábitos voltados para o consumo e 
aprendeu a conduzir a sua vida financeira. 

“Quando fui encaminhado ao serviço 
social do GGBS, ofereceram-me a parti-
cipação no PPO. E após isso, reconheci 
que todas as idéias relacionadas ao di-
nheiro e ao consumo que eu cultivava, 
estavam erradas ou com uma distorção. 
Faltava uma educação financeira”, revela, 
dizendo estar satisfeito com os resultados 
obtidos. De acordo com o funcionário, o 

PPO é um programa que oferece as ferra-
mentas para a "auto-cura" de uma situa-
ção financeira precária ou débil. “A res-
ponsabilidade sempre esteve em minhas 
mãos, sou eu quem assino os cheques, 
que digito a senha do débito automático, 
que faço saques, assino contratos de 
empréstimos, etc. As estratégias, são mui-
to bem fornecidas pelo programa, para 
conscientizar esses erros que vinha come-
tendo; mas as correções necessárias 
também dependeram de mim”, ressalta.

Após a participação no programa, 
fazem parte de sua nova rotina: um ca-
derno de bolso para a anotação dos gas-
tos, cautela com a mídia que expõe pro-

dutos a todo momento (TV/ Imprensa/ 
Internet), uma garrafa 'pet' que funciona 
como 'porquinho' para guardar as moe-
das, consultas mais frequentes ao saldo 
bancário, corte dos 'extensores virtuais' do 
poder de compra – cartão de crédito, 
cheque especial, entre outros – e acima de 
tudo a conscientização, que se baseia sob 
a famosa pergunta: "Quero ou preciso?!"

Rodolfo também acredita que é fun-
damental a cooperação e participação de 
toda a família durante o processo, para 
que seja colocado em prática tudo o que 
se aprende com o programa e, conse-
qüentemente, sejam colhidos os bons re-
sultados. 

Detalhe de reunião do PPO realiizada 
em dezembro de 2008

Mais um ano de significativos resulta-
dos no tocante ao desenvolvimento edu-
cacional de muitos funcionários, foco de 
ação do ProSeres - Programa Institucional 
de Apoio ao Servidor Estudante. 

Em 2008, mais de 100 funcionários  
cadastrados no Programa concluíram o 
ensino superior e estão mais preparados 
para enfrentar o mercado de trabalho. Os 
demais evoluíram em suas especializa-
ções e também em programas stricto sen-
su, até mesmo no exterior. Os resultados 
mostram o esforço dos profissionais da 
Unicamp no seu desenvolvimento acadê-
mico com qualificado impacto profis-
sional, conforme mostrou o II Simtec.  

O Programa, que tem sido instrumento 
para a formação de profissionais qualifi-
cados, também é uma ferramenta de 
incentivo e acesso à instituições escolares 
para centenas de funcionários. Somente 
no ano passado, 360 bolsas foram con-
cedidas – desde a criação do ProSeres 
(1993), houve a concessão de 3.405 
bolsas e a conclusão da graduação por 
1.459 estudantes.

Situações que motivam e inspiram
Giovani Hermógenes Pereira, concluiu 

a graduação em 2008 com apoio do 
Programa a partir do 2° ano do curso. 

Formado pela Faculdade Politécnica 

ProSeres: em 2008, mais de 100 funcionários concluiram a graduação

de Campinas (Policamp) em Ciências 
Contábeis, ele conta que soube do 
ProSeres por meio de divulgação e dos 
colegas de trabalho. “Embora tenha 
conseguido descontos, acabei também 
utilizando o empréstimo (mecanismo que 
o programa oferece)”, afirma. O recém-
formado parabenizou a equipe do Pro-
grama pela atenção e prestatividade: “É 
através de incentivos como estes que os 
funcionários possuem maiores condições 
de se aperfeiçoar nas áreas em que atu-
am e prestar um serviço mais qualificado. 
Todos ganham com isso tanto a Univer-
sidade, quanto o funcionário e a socieda-
de”.

Já Maria Elisabete Estevão, que cursou 

enfermagem pela Faculdade Comunitária 
de Campinas (FAC), usufruiu dos bene-
fícios proporcionados pelo ProSeres du-
rante todos os anos da graduação. “Obti-
ve  desconto para abatimento nas mensali-
dades e no penúltimo semestre consegui 
um empréstimo para saldar parte da mi-
nha dívida”, relembra.
2

Outra formanda de 2008 foi Renata 
Gurgel. Estudante do curso de Tecnologia
da Informação na PUC-Campinas, a 
funcionária do Centro de Computação 
avalia o programa positivamente. “Ele é 
necessário, principalmente para as pes-
soas que ganham pouco, têm uma refe-
rência baixa e precisam do ensino superior. 
No meu caso, só não cursei antes a 
faculdade por dificuldades financeiras. 
Mas agora pude concluí-la graças ao au-
xílio do programa”, finalizou satisfeita.

Confira no site do GGBS a relação de 
instituições credenciadas pelo Progra-
ma (www.g r.un i camp.b r /ggbs ) .  
Pesquise no site www.mec.gov.br se o 
mesmo é reconhecido. Verifique tam-
bém a pertinência do mesmo no seu 
desenvolvimento profissional. 

Inscrições abertas para 2009
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II Simtec premia os melhores trabalhos

Confira nesta edição:

"
"Férias no Museu" são 

opções de lazer para filhos 
de funcionários. 
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Farra nas Férias" e Programa de Planejamento 
Orçamentário (PPO).

ProSeres está com inscrições 
abertas para 2009.
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Saiba mais sobre as novas 
regras para o português. 

Parcerias e convênios: confira 
algumas oportunidades.
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tembro a 1 de outubro de 2008, con-
tou com a participação de cerca de 
1500 funcionários. Foram 563 traba-
lhos inscritos, que passaram pela ava-
liação de uma Comissão Científica do 
evento. Mais de 500 pôsteres foram 
expostos. Além disso, houve a realiza-
ção de 25 minicursos, palestras e 
mesas-redondas. 

Para avaliar os melhores trabalhos, 
foi designada uma comissão de do-
centes. Os resultados dessas avalia-
ções foram entregues ao reitor e a 
entrega da premiação aos selecio-
nados ocorreu na reunião do Con-
selho Universitário (Consu), realizada 
em 16/12, onde foram premiados os 
três melhores trabalhos dos três eixos 
temáticos do evento.

Saiba Mais
No site do II Simtec você poderá 

conferir todos os detalhes da premia-
ção, com galeria de fotos, além de po-
der baixar o livro de resumos. Acesse: 
www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec  

O II Simtec, ocorrido de 29 de se-
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Mudanças da língua portuguesa entram 
em vigor e prometem unificar ortografia 

Emoção, bom humor e homena-
gens. Com esses três ingredientes, o 
auditório da AFPU foi palco, no dia 
19/12, da entrega de menções hon-
rosas aos participantes do II Simpósio 
de Profissionais da Unicamp, cujos 
trabalhos foram bem avaliados pela 
votação popular, ocorrida no evento.
Na ocasião, o presidente da Comis-
são Organizadora do II Simtec e coor-
denador do GGBS, Edison Cardoso 

Lins, ressaltou o trabalho de toda a 
equipe envolvida na realização do 
Simpósio e também felicitou os partici-
pantes. “Foi um trabalho de equipe”, 
disse. Já o presidente da Comissão 
Científica do evento, Airton Lourenço, 
explicou a metodologia utilizada na 
votação e também enfatizou a quali-
dade dos trabalhos apresentados. Ao 
todo, 30 trabalhos receberam menção 
honrosa.

Pôsteres mais votados recebem menção honrosa
Autores de trabalhos premiados no II Simtec 

Autores dos trabalhos que receberam menção honrosa e membros da comissão organizadora

O ano novo inicia com novas regras 
ortográficas da língua portuguesa em 
vigor. Desde o dia 1° de janeiro, o 
novo acordo ortográfico começou a 
fazer parte do cotidiano dos brasileiros 
e de mais sete países que possuem o 
português como língua oficial.   

Proposto pela Comunidade dos Po-
vos de Língua Portuguesa (CPLP), o 
contrato pretende uniformizar a orto-
grafia dos oito países falantes do idio-
ma (Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipe e Timor Leste). 
Juntos, eles somam uma população 
estimada em 230 milhões de pessoas. 

Com o acordo, a língua portuguesa 
deixará de ser a única com duas orto-
grafias e poderá ser classificada como 
idioma oficial na Unesco.

Apesar de afetar 0,43% do vocabu-
lário brasileiro e 1,42% do português e 
possuir como principais modificações 
a acentuação, a eliminação do trema 
e empregos diferentes para o hífen, as 
mudanças propostas têm gerado 
polêmica. Ainda há controvérsias, 
principalmente quando o assunto é o 
uso do famoso hífen em palavras com-
postas – questões que só serão escla-
recidas com a nova edição do Voca-
bulário Ortográfico da Língua Portu-
guesa, a ser publicado pela Academia 
Brasileira de Letras.

As mudanças, que são poucas 
quando relacionadas ao número de 
palavras que a língua portuguesa pos-
sui, são significativas. As alterações 
devem ser introduzidas nas escolas 
gradualmente, à medida que os ma-
nuais forem sendo editados pela futura 
norma ortográfica. As escolas já de-
vem começar, a partir de 2009, a 
inserir as novas normas em todos os 
níveis. No ensino básico, as crianças já 
devem aprender o português com as 
novas regras. Já os estudantes que 
estão se preparando para o vestibular 
e concursos públicos não precisam 
ficar preocupados, pois o processo vai 
ser feito gradativamente.

O governo federal também pro-
mete atualizar todos os livros escolares 
já para o ano letivo de 2010.

Principais modificações
Uma das principais mudanças diz 

respeito à eliminação do trema (a-
cento gráfico específico da vogal “u”) 
em todas as palavras. Ou seja, a par-
tir de 2009 será permitido escrever 
linguiça, em vez de lingüiça. Ou fre-
quência em vez de freqüência. 

Outra modificação será a inclusão 
oficial das consoantes “k”, “w” e “y” – 
o alfabeto passará a ter 26 letras. 
Também será abolido o uso de acento 
circunflexo nas palavras terminadas 
em êem e ôo (ou ôos). Exemplo: 
crêem, vêem, lêem passarão a ser 
escritas como: creem, veem, leem. O 
mesmo princípio se aplica para pala-
vras como vôo e enjôo. 

O acento diferencial também será 
extinto. Dessa forma, palavras como 
pára, pêlo e pêra, não serão acen-
tuadas (ex: para, pelo e pera). 

Em outro ponto da reforma desa-
parecem os acentos agudos nas pa-
lavras paroxítonas. Neste caso, as 
palavras assembléia, Coréia, idéia e 
jibóia serão grafadas da seguinte ma-
neira: assembleia, Coreia, ideia e 
jiboia.

É válido ressaltar que essas pala-
vras sofrerão apenas alterações gráfi-
cas; a maneira de pronunciá-las per-
manecerá inalterada. 

Oportunidade de super férias para 
seu filho
O Sesi Campinas dispõe de um pro-
grama especial para crianças de 4 a 
10 anos, com programação despo-
rtiva, recreativa e cultural. As ativida-
des acontecem no Sesi Amoreiras a 
custo reduzido:
R$50,00  – período integra,l com 
almoço e lanches  
R$40,00 – meio período (lanche) 
Datas: 12 a 16/01, 19 a 23/01 e
26 a 30/01. Mais informações pelos 
fones 3772-4166 ou 3772-4157, 
com Cláudia ou Kátia.

Cine Topázio oferece desconto atra-
vés de parceria 
Foi firmada parceria com o Cine 
Topázio, que concede desconto de 
50% para docentes e funcionários. O 
Cine Topázio fica localizado no 
Shopping  Prado (Avenida Washington 
Luiz, 2.480 - Parque Prado - 3243-
6537). Consulte a programação no 
site www.topaziocinemas.com.br

Cursinho Máximo faz concurso de 
bolsas exclusivo para  funcionários 
e dependentes 
Prova: 07 de fevereiro de 2009 às 
9h30 (Consulte o regulamento na 
unidade - Rua Dr. Romeu Tórtima, 462 
- fone (19) 3385-1417 - Br. Geraldo).  
Site: www.maximovestibulares.com.br 

GGBS firma parceria com a Saraiva 
MegaStore Campinas   
Confira os descontos:
- 20% em livros nacionais e impor-
tados (exceto didáticos)
- 10% em papelaria
- 5% em CD´s e DVD´s
Obs.: Quando algum livro ou produto da 
papelaria estiver com preço promocional 
(desconto), prevalecerá o desconto maior, ou 
seja, o da promoção na loja ou o da parceria 
com o GGBS. Não haverá, portanto, desconto 
sobre desconto. 

 

 para 
pára ele?

ele ou

Secretaria de Educação/SP abre 
espaço de trabalho para universi-
tários em finais de semana
As vagas são destinadas ao Programa 
Escola da Família, ou seja, trabalho de 
fim de semana em escolas estaduais. 
Até 14 de janeiro é possível se ins-
crever pelo site, no seguinte endereço: 
www.escoladafamilia.sp.gov.br.Os se-
lecionados iniciarão suas atividades 
em 1º de fevereiro. Terão a função de 
monitores para, por exemplo, ativi-
dades de dança, música, brincadeiras, 
esportes, ações de prevenção em 
saúde, cursos de informática, etc. 
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