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III SIMTEC
espaço para você, funcionário, 

apresentar seu trabalho!
Evento será realizado em maio de 2010 com cinco eixos temáticos

Para mais informações sobre o III Simtec, acesse o site do GGBS: www.gr.unicamp.br/ggbs

Usuários de plano de saúde têm preferência na Justiça

De acordo com o Idec - 
Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor, 
em sua 

135, não é di-
fícil encontrar pessoas que pagam planos 
de saúde e quando precisam de atendi-
mento tem o pedido negado. Para enfren-
tar essa situação, na maioria das vezes, o 
jeito é procurar o direito do consumidor 
na justiça, mas de acordo com o Idec, 
mais de 80% dos casos são favoráveis 
aos usuários. 

Segundo pesquisa da advogada Dani-
ela Trettel, publicada nessa mesma edi-
ção da revista, o Judiciário felizmente tem 
se mostrado favorável aos consumi-
dores, posicionando-se em defesa do 
direito à saúde. 

O estudo “Planos de Saúde na Justiça: 
o direito à saúde está sendo efetivado?” 
analisou as decisões do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), a última instância julga-
dora de conflitos entre usuários e opera-

revista de agosto 
- edição 

doras, até 3 de junho de 2008 – data em 
que a Lei de Planos de Saúde comemorou 
dez anos. 

De acordo com Daniela, mais de 80% 
das sentenças são favoráveis aos consu-
midores. “O estudo demonstra que, se o 
consumidor precisar recorrer à Justiça, 
tem grandes chances de ganhar”, relata a 
advogada em entrevista ao Idec.

O principal fator de discordância entre 
o paciente e o plano de saúde, segundo a 
pesquisadora, diz respeito à negativa ou 
limitação de cobertura de assistência mé-
dica, tendo em vista que dos 95 acórdãos 
estudados, 85 (89,4%) se encaixam nessa 
situação. Outros casos envolvem a nega-
tiva ou limitação de internação, principal-
mente em unidade de terapia intensiva. 
Sendo assim, o Tribunal elaborou a Sú-

SAÚDE

mula 302, que 
determina: “É a-
busiva a cláusula 
contratual de pla-
no de saúde que 
limite o tempo de 

internação hospitalar do segurado”. 
No entanto, Daniela explica que a 

maior parte dos problemas de recusa do 
atendimento foi verificada em contratos 
antigos, mas também houve casos de 
contratos novos, em que se estava discu-
tindo a cobertura de transplantes que não 
fazem parte do rol de procedimentos 
aprovados pela ANS (Agência Nacional 
de Saúde Suplementar).

Ainda segundo a pesquisa da advoga-
da, felizmente foi possível constatar que o 
poder judiciário brasileiro tem decidido 
que cláusulas como essas são abusivas e, 
assim, é dever da empresa de assistência 
médica garantir o atendimento à preser-
vação, manutenção e recuperação da 
saúde do usuário.

Temas referentes à cidadania sempre 
são enfatizados pelo Informativo GGBS. 
E este mês, em que a Lei Maria da Penha 
comemora três anos (a legislação foi 
sancionada no dia 7 de agosto de 2006 
e entrou em vigor em 22 de setembro do 
mesmo ano), é importante lembrar as 
contribuições que ela proporcionou à 
sociedade com relação à coibição da 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher.

A lei alterou o Código Penal Brasi-
leiro e possibilitou que agressores de 
mulheres sejam presos em flagrante ou 
tenham sua prisão preventiva decreta-
da; e estes não poderão mais ser puni-
dos com penas alternativas. A legisla-
ção também aumenta o tempo máximo 
de detenção previsto de um para três 
anos, e ainda prevê medidas que vão 
desde a saída do agressor do domicílio 
e a proibição de sua aproximação da 
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Lei Maria da Penha: mulheres, conheçam os seus direitos!

mulher agredida e filhos.

O nome da Lei deve-se à biofarmacêu-
tica Maria da Penha Maia, que lutou duran-
te 20 anos para ver seu agressor condena-
do. Ela virou símbolo contra a violência 
doméstica. Para mais informações sobre o 
assunto acesse o site: www.leimariadapenha.org

Coordenadoria da Mulher – STMCTAIS - Fone: (19) 2116-

0781/2116-0789

Guarda Municipal - Fone: 1532

Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher – Fone: (19) 
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Disque Denúncia - Fone: (19) 3236-3040  
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SOS – Ação Mulher e Família - Fone: (19) 3232-1544/3235-

3901

Central de Atendimento à Mulher - Fone: 180

Violência contra a Mulher  
Onde encontrar auxílio em Campinas

A terceira edição do Simpósio de Profis-
sionais da Unicamp, prevista para acontecer 
nos dias 25 e 26 de maio de 2010, vai 
reeditar possibilidades que já ocorreram nas 
edições anteriores do evento, como espaço 
específico e privilegiado de mostra das 
atividades de profissionais da Unicamp, em 
seus diversos segmentos. Além disso, trará 
novidades para o público da Universidade, 
inserindo aspectos sugeridos pelos partici-
pantes das edições anteriores. 

A comissão organizadora tem pautado as 
sugestões, discutindo detalhes do projeto e 
apontando ações complementares. Assim o 
III Simtec será novamente um evento à altura 
da Unicamp e um espaço efetivo de 
integração profissional, mostrando o efetivo 
vínculo dos funcionários com os resultados 
institucionais no campo do ensino, pesquisa e 
extensão, representados por cinco eixos 
temáticos. 

Programação

Haverá um conjunto de palestras – con-
vidados internos e externos – abordando 
temas relacionadas aos eixos temáticos. O s  
minicursos, bastante procurados na edição 
anterior, terão alguns dos seus temas 
reeditados, especialmente aqueles de maior 
repercussão. O temário será ampliado, nesse 
sentido está sendo aberta a possibilidade de 
que profissionais da Unicamp interessados 
em inserir outros minicursos, possam sugerir 
os temas e também, sendo o caso, possam 
ser os coordenadores de algum deles. A 
participação nos minicursos terá a prioridade 
para os interessados vinculados à Unicamp, 
mas haverá um percentual de vagas reser-
vado para a comunidade externa, atendendo 
a um dos pressupostos do evento, que é o de 
ser expositor de ações profissionais internas 
mas que repercutem externamente, na medi-
da da relação da Unicamp com a sociedade.    

O site do III Simtec, no ar a partir de 
outubro, divulgará todos os mecanismos de 
inscrição para os interessados. Buscar-se-á 
também maior participação da USP e da 
UNESP com trabalhos produzidos por seus 
profissionais, em formato pôster, visando 
iniciar o caminho para um evento de dimen-
são estadual envolvendo as três universida-
des estaduais paulistas.

Pôsteres

Esta forma de apresentação de trabalhos, 
que tanto sucesso teve na segunda edição, 
estará disponível. Para motivar funcionários 
de todos os segmentos a participarem, apre-
sentando sua contribuição institucional neste 
formato haverá oficinas de preparo e atuali-
zação na confecção dos mesmos. As oficinas 
já terão início em outubro. 

Desde já, portanto, todos os interessados dos 
segmentos básico, médio e superior da Uni-
versidade devem preparar os seus trabalhos, 
que serão avaliados por comissões científicas 
de cada eixo temático, parametrizado pelos 
critérios definidos por uma comissão de pro-
fissionais doutores que integram a Comissão 
Geral de Organização do evento, designada 
pelo Reitor.  

Confira os eixos temáticos do evento: 

- Humanas e Artes

- Exatas e Tecnológicas

- Médica e Biológicas

Grupo de Trabalho (instituído pela Portaria GR-35 de 02/06/2009)

- Edison Cardoso Lins (GGBS/GR)

- Airton Lourenço (IFGW)

- Alice Helena De Danieli (CGU)

- Márcia Aparecida P. Silva Pinheiro (Programas Educativos)

- Ademilde Felix (FEEC)

- Maria Aparecida Coracini de Godoy Marques (IA)

- Silvia Ely Motta (GR)

- Vera Médici (HC-Enfermagem)

- Laurione Cândido de Oliveira (HC)

- Vera Regina Toledo Camargo (NUDECRI)

- Luis Ribeiro Vilela Filho (FEAGRI)

- Gildenir Carolino Santos (FE)

- José Rodrigues de Oliveira (GGBS/GR)

- Orlando Carlos Furlan (IE)

- Maria Gineusa de Medeiros e Souza (CGU)

- Alcides Ribeiro Jr. (IMECC)

- Clayton Bianchini Levy (ASCOM)

- Rosane Ferreira Garcia Prado (CAISM)

- Administração e Gestão

- Desenvolvimento Humano e

  Qualidade de Vida

Oficina "Técnicas para criação de pôster", realizada durante o II Simtec 

E D I T O R I A L 

O trabalho, em andamento, obje-
tivando reunir profissionais da Unicamp 
que aqui ingressaram sendo menores 
(mensageiros, guardinhas ou patrulhei-
ros), revela questões importantes e que 
atestam que a Unicamp, formadora, 
por excelência, de quadros acadêmi-
cos, pesquisadores e profissionais, o é 
também internamente, em seus recursos 
humanos, a partir da trajetória de quase 
600 profissionais que aqui permane-
ceram, enquanto estudavam e consoli-
davam uma trajetória profissional rica, 
em diversas áreas da universidade. 

Neste informativo os primeiros resul-
tados de um trabalho de resgate dessas 
histórias que levará, conforme projeto, 
à produção de um vídeo, de um livro 
com depoimentos, a serem lançados 
em um espaço de mostra do papel dos 
profissionais da Universidade, o Simtec, 
cuja terceira edição ocorrerá em maio 
de 2010. Um encontro inédito, reu-
nindo esses, hoje profissionais da 
Unicamp, em diversos segmentos, 
também está sendo organizado. Há 
sugestões de que haja ainda um outro 
encontro, este reunindo os “ex-
menores” e seus familiares.  

Esta edição  também traz notícias do 
ProSeres – Programa Institucional de 
Apoio ao Servidor Estudante, um pro-
grama que se atualiza a cada ano, pro-
movendo o incentivo para funcionários 
que buscam avançar no desenvolvi-
mento acadêmico e, como conse-
quência,  o desenvolvimento humano. 
Desenvolvimento humano que se veri-
fica também nas práticas desportivas, 
acompanhadas ou apoiadas pelo 
GGBS, uma tradicional copa de futebol 
society, a participação de uma equipe 
“Unicampesca” na Corrida Integração 
e um grupo de atletas, treinado em 
diversas etapas, pelo Labex-IB e que, a 
cada competição de que participa, 
mostra efetivos resultados práticos e 
ainda a Caminhada de Prevenção à 
Obesidade. 

Para que haja desenvolvimento, é 
preciso antes que haja preservação. O
conselho editorial dos informativos 
GGBS decidiu reduzir as edições dos
seus informativos, permitindo assim edi-
ções mais concentradas e impressas
em papel reciclado. Fatores de desen-
volvimento humano.

Fatores de 
desenvolvimento

humano
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Idec revela algumas dicas sobre a "conta essencial" 
Conforme publicou a 
revista do Idec (Instituto 
Brasileiro de Defesa do 
Consumidor), em sua 
135ª edição, desde o 
fim de 2007 o Banco 

Central lançou um 'pacote' (Resolução nº. 
3.518/2007) determinando que as insti-
tuições financeiras ofereçam alguns ser-
viços, como talão de cheques, saques e 
extratos mensais, gratuitamente. Esse tipo 
de conta conhecida como 'essencial' é 
vantajoso, principalmente, para aqueles 
que utilizam o banco para transações 
mais comuns, e dessa forma podem sair 
ganhando devido a isenção de taxas dos 
serviços.

Durante a pesquisa, os organizadores 
tentaram converter entre o período de 
abril e julho deste ano, uma conta cor-
rente normal em uma de serviços essen-
ciais. O resultado foi que a maioria das 
instituições fornece ao consumidor 
informações mais claras do que há seis 
meses, quando o Idec fez o teste pela 
primeira vez. No entanto, segundo o Idec, 
elas falham muito, e mais de um ano após 
a entrada em vigor das regras, o preparo 

dos funcionários ainda deixa a 
desejar. 

De acordo com a matéria, 
que circulou durante o mês 
de agosto, apesar dos 
progressos muitos erros 
foram cometidos pelos 
bancos durante a pesquisa. 
Dentre eles a cobrança 
indevida de taxas como, 
extrato pedido em 
terminal de auto-
atendimento, envio 
de cheque, e renova-
ção cadastral.

Para evitar cair nessas 

armadilhas,  algumas dicas:

- A cobrança de tarifas por serviços não 
solicitados é indevida. Se já tiver feito o 
pagamento, peça estorno.

- Confira todas as tarifas nos extratos (dê 
preferência ao telefone e à internet, 
meios gratuitos).

-Trace seu perfil de utilização dos serviços 
bancários, depois pesquise a tarifa de 
renovação cadastral de cada banco e 

Exija do banco cópia do contrato

Nunca troque taxas menores por 
taxas maiores. O impacto em suas 
finanças será sentido de forma 
contundente. Organize-se para evitar 
endividamento. Antes de firmar um 
empréstimo, verifique todas as con-
dições, taxas, fiscalize para que o 

Conheça quais são os

serviços essenciais

Cartão de débito (exceto em caso de 
reposição a pedido do cliente, como 
em caso de perda).

Dois extratos mensais no terminal de 
auto-atendimento

Quatro saques por mês (no guichê da 
agência bancária, inclusive por meio 
de cheque).

Duas transferências de dinheiro na 
mesma instituição por mês

Compensação de cheques

Consultas pela internet

Extrato consolidado discriminando as 
tarifas cobradas no ano anterior (até o 
dia 28 de fevereiro de cada ano)

Lembrete: estão proibidas cobranças para 
depósitos ou emissão de cheques de 
qualquer valor

ECONOMIA

DEFESA DO CONSUMIDOR

opte pela menor.

- Se for abrir conta ou converter uma já 
existente em serviços essenciais, solicite 
um comprovante.

- Simule as operações adicionais que 
realiza para verificar se a troca de tipo de 
conta é vantajosa, pois serviços extras 
são taxados como tarifas avulsas.

informado seja efetivamente o que 
consta no contrato e, fique atento! 
Exija sempre uma cópia do contrato, 
esse é um direito seu. Os bancos são 
obrigados a fornecer e, se houver 
dificuldade, informe imediatamente o 
GGBS.

Bancos não poderão cobrar taxa 
de renovação cadastral

A Diretoria do Banco Central do 
Brasil determinou em sessão realiza-
da no dia 11 de setembro, que a co-
brança da tarifa de “Renovação de 
cadastro” feita pelos bancos é proibi-
da. O novo decreto entrou em vigor 
no último dia 14, quando foi publica-
do no Diário Oficial da União. Fique 
atento ao seu extrato bancário para 
não pagar taxas indevidas.

O GGBS mantém, através de par-
ceria com diversos bancos, serviço de 
crédito consignado exclusivo aos ser-
vidores da Unicamp. Através da par-
ceria, os bancos oferecem taxas de 
juros diferenciadas, geralmente abai-
xo das praticadas no mercado. Utilize 
esse serviço somente em caso de ex-
trema necessidade. Evite endividar-se!

Confira na sequência algumas di-
cas importantes:

Crédito Consignado

Saiba escolher
o seu curso

METROCAMP
PUC
UNIP 
ULBRA
UNISAL
UNOPAR
USF

Anhanguera Educacional
CEUNSP
FAJ 
FLEMING
FUMEP/EEP
IESCAMP
POLICAMP

ProSeres amplia parcerias com instituições de ensino

FILOSOFIA

D IRE I TO

MATEMÁT ICA

NOVAS PARCERIAS COMERCIAIS DO GGBS

O ProSeres - Programa Institucional de 
Apoio ao Servidor/Estudante, iniciado em 
1994, já viabilizou a formação universitária 
de centenas de funcionários. Todas as par-
cerias estão sendo permanentemente reno-
vadas e ampliadas, algumas agora são 
extensivas aos dependentes de funcionários 
e docentes.

Em paralelo, o Grupo Gestor também 
vem divulgando oportunidades relaciona-
das a este Programa, como o ProUni, Bol-
sas de Programas do Governo Estadual, 
entre outros. 

Confira as instituições que mantém par-
ceria com o ProSeres e oferecem benefícios 
aos inscritos no Programa.

Para mais detalhes sobre os benefícios 
oferecidos pelas instituições, acesse o link 
do ProSeres no site do GGBS.

Com o final do ano se aproximando, é 
tempo de avaliar questões importantes, se 
planejar para o novo, concluir, iniciar ou retomar 
um curso. Confira algumas dicas:

Certifique-se que o curso em que você está matriculado ou 
pretende fazer é devidamente reconhecido pelo MEC 
(Ministério da Educação) e procure analisar qual tipo de 
formação ele garante;

Cursar uma IES (Instituição de Educação Superior) é também um investi-
mento financeiro, de tempo e de vida; certifique-se das perspectivas que o seu 
curso possibilita na carreira (vagas, atividades profissionais, entre outros);

Fique atento e verifique sempre a posição qualitativa do curso nos diversos 
indicadores que são divulgados pelas instâncias avaliadoras do ensino superior. 
Não invista em cursos não reconhecidos oficialmente e que não possuam 
referências qualitativas.

No site do GGBS há um link para consulta de resultados de verificação da quali-
dade de cursos superior. Acesse o link abaixo e confira:

http://sistemas.rei.unicamp.br/ggbs/proseres1.pdf

Cines Topázio 

(Shopping Prado) 

  
de desconto 
através da 
parceria com 
o GGBS50%50%

Av. Washington Luis, 2480 - Campinas 
Fone (19) 3276-3610

www.topaziocinemas.com.br
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De menor trabalhador a profissional da Unicamp 
Vem aí: encontro, livro e vídeo. Inscrições abertas no site do GGBS.

A Unicamp é uma das mais importantes 
instituições de pesquisa, ensino e extensão 
do Brasil, com expressivo desempenho e 
reconhecimento de nível mundial, 
conforme atestam diversos indicadores e 
rankings internacionais. Fazem parte desta 
história quase 600 funcionários que aqui, 
ao longo dos 43 anos de existência oficial 
desta Universidade Pública Paulista, 
começaram a trilhar e construir as suas 
trajetórias profissionais. 

Com o apoio do GGBS, a experiência 
daqueles que entraram na Universidade, 
ainda menores de idade, e continuam 
contribuindo para o desenvolvimento da 
mesma, está sendo recuperada e ficará 
registrada como importante e efetivo fator 
de desenvolvimento humano - por se tratar 
de uma trajetória que aconteceu aqui, con-
comitantemente ao desenvolvimento ins-
titucional da Unicamp, acompanhada e 
testemunhada por muitos docentes e outros 
colegas funcionários, que fazem parte desta 
interessante caminhada. 

Todos aqueles que aqui ingressaram 
para trabalhar e aqui permaneceram, estão 
convidados para participar das atividades e 
ações que serão desenvolvidas por um 
grupo de pessoas que compartilham essas 
histórias, e hoje são profissionais. Diversas 
vivências serão divididas, desafios serão 
lançados e, sob vários aspectos, haverá o 
reconhecimento do grupo e da instituição 
em relação a histórias tão significativas e 
desafiadoras.

Encontro gera expectativas. Confira os primeiros depoimentos:

I Encontro de 
Funcionários

Ex-menores trabalhadores da Unicamp

25 de novembro de 2009

Você que um dia foi menor trabalhador da 
Unicamp (guardinha, patrulheiro, mensa-
geiro, etc.) e ainda não se inscreveu, deve 
fazer o cadastro até 30 de setembro, 
impreterivelmente, para que possamos 
dimensionar e promover a realização do 
1º. Encontro e as demais ações previstas.

Participe você também! Como se inscrever?

Acesse o site do GGBS 
(www.gr.unicamp.br/ggbs) e clique 
no link do I Encontro. Neste espaço 

encontra-se o formulário de 
inscrição e o endereço de um blog 

criado conforme sugestão dos 
funcionários interessados.

Acesse e participe!

Programação:

- Organização de um grupo inte-
grando todos os funcionários interes-
sados;

- Consolidação do 1º Encontro;

- Produção de um vídeo e um livro, 
com lançamento previsto para o III 
Simtec.

“Penso que a partir deste Encontro, outras idéias poderão surgir” 

Haroldo Batista da Silva, IEL

“Acho bem interessante a idéia, sobretudo, porque os 
menores que hoje são funcionários da Unicamp, em sua maioria, 

tem a história do crescimento da própria Universidade”  

Jonas Lobo da Silva, FEC

“Acredito ser interessante toda e qualquer forma de 
registro, somos marcos da Universidade, colaboramos com o seu 

crescimento bem como ela também contribuiu com o nosso” 

Solange de Brito Araújo, IA

“Pensei que iria aposentar e não veria um trabalho neste sentido. 
Muitos dos jovens hoje são pais de família, como eu. Construí minha 
família aqui na Universidade”  

José Bizarro, IFGW

“Esse encontro vai ampliar nossa network... sugiro 
em uma chácara, com churrasco e piscina” 

Ivaldo Alves dos Santos, IA

“Excelente iniciativa. Crescemos na Unicamp [...] 
e vale muito recordar esta história” 

Roseli da Silva Lopes, IEL

“Espero que todos os menores, que hoje são homens 

e mulheres adultos, participEm deste encontro. Acredito 

que será um dos melhores momentos de nossas vidas.” 

Adriana de Morais Santos, Reitoria.

“Fantástica idéia e parabéns pela iniciativa!”  Josué Cintra - IA

O GGBS disponibilizou, através de seu endereço eletrônico, um questionário 
para a inscrição e manifestação de interesse dos funcionários que gostariam de 
participar do 1° Encontro de Funcionários. Houve imediata adesão de dezenas de 
ex-menores, hoje profissionais. A seguir alguns dos depoimentos:

Para um efetivo resultado positivo, um 
programa de educação financeira precisa 
envolver toda a família. É nesta perspectiva 
que nos dias 26 de setembro, 3 e 10 de 
outubro o GGBS irá promover um progra-
ma sobre o assunto, aberto aos funcioná-
rios Unicamp/Funcamp e seus familiares – 
incluindo dependentes. 

O treinamento será ministrado por Vi-
cente Tadeu Marchi, especialista do Ceden 
(Centro de Estudos, Desenvolvimento e 
Negociações) e os participantes poderão 
realizá-lo durante os 3 sábados, no período 
da manhã (9h às 12h) ou da tarde (14h às 
17h).

Vagas limitadas! 
Os interessados devem fazer as inscrições, 
que serão validadas por ordem de acesso, 
no site do GGGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs) até 
sexta-feira, 26 de setembro, às 12h. As 
vagas são limitadas em 30 participantes 
por turma (manhã ou tarde) e o evento irá 
acontecer na Estação Guanabara – espaço 
da Unicamp próximo à região central, 
amplamente servido por transporte 
coletivo. 

A Unicamp, através do GGBS e RH-
HC, organiza no dia 23 de outubro, 
no auditório da FCM, uma comemo-
ração ao Dia do Funcionário Público, 
celebrado oficialmente no dia 28 do 
mesmo mês. 

O evento, que ocorre a partir das 9 
horas, com a palestra motivacional 

do consultor Ro-
gério Carlino, pretende repetir o su-
cesso da última visita do consultor à 
Universidade, ocorrida em maio de 
2009, com apoio do GGBS . 

Dentre os assuntos que serão abor-
dados na palestra estão liderança, 
dinheiro, sucesso, empreendedoris-
mo, inteligência emocional, social e 
racional, trabalho em equipe, o poder 
do pensamento positivo, o valor do 
trabalho e do profissionalismo, entu-
siasmo e comprometimento.

Compareça e prestigie!

“Superando Limites”, 

Curso de Artesanato

O Centro Cultural de Inclusão e Inte-

gração Social da Unicamp, Cis-Gua-

nabara, com o apoio do GGBS, oferece 

a partir do dia 13 de outubro, o curso 

artesanal conhecido popularmente co-

mo “Fuxico” – a técnica envolve tra-

balho manual com tecidos (retalhos). 

Serão oferecidas 20 vagas, para os 

períodos da manhã e da tarde, de 3ª e 

6ª feira, e nas manhãs de sábado. As 

inscrições são gratuitas e começam a 

partir do dia 1° de outubro - poderão ser 

feitas pessoalmente no Cis-Guanabara, 

localizado na Rua Mario Siqueira, 829 - 

Jd Guanabara - ou pelo telefone (19) 

3233-7801. Mais informações pelo site 

do GGBS ou da Estação Guanabara 

(www.preac.unicamp.br/eg).

Treinamento "Educação Financeira". Inscrições abertas!

Módulo I – Eu e o Meu Dinheiro 

Conceitos
Como comprar. 
Eu quero? 
Eu preciso? 
Eu posso? 
Perfil financeiro dos participantes. 
O que são Receitas? 
O que são Despesas? 
O que é Poupança? 
O que são Juros? 
O que são Rendimentos?

Módulo II – O Controle Mensal das Receitas e 
Despesas
O Controle Mensal. 
Mapa das Receitas e das Despesas. 
Tive lucro? Sobrou alguma coisa? 
Qual o meu Plano Financeiro? 
Qual a minha Meta Financeira? 
Eu quero pagar contas ou ganhar dinheiro? 
Quanto devo ganhar para as minhas 
Despesas. 
Negociação.

Atenção: prazo para inscrições vai até 25 de setembro (6ªfeira), às 12h. O treinamento começa no sábado, 26/09

Módulo III – Economia no Lar
Como posso ajudar na economia de 
casa. 
Energia elétrica – iluminar sem 
desperdício. 
Água – banho econômico. 
Material de higiene – banho econômico. 
Material de limpeza – o sabonete pode 
durar mais. 
Material escolar – meu material dura um 
ano. 
Alimentação – comer sem desperdício

Conteúdo Programático

CIS-Guanabara organiza curso de artesanato 
e prorroga Campanha de Doação de Livros 

Unicamp comemora 
Dia do Funcionário 

Público

Campanha de Doação de Livros
Outra ação conjunta do órgão da 

PREAC com o GGBS é a campanha de 
arrecadação de livros para a construção 
de uma biblioteca comunitária. A inicia-
tiva, que iniciou em agosto, foi prorroga-
da e continua até o final do ano. Aqueles 
que ainda não colaboraram poderão re-
alizar a doação de livros, em bom estado 
de conservação, na sede do CIS-Guana-
bara (endereço ao lado) ou na PREAC.

Artesanado de fuxico
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De menor trabalhador a profissional da Unicamp 
Vem aí: encontro, livro e vídeo. Inscrições abertas no site do GGBS.

A Unicamp é uma das mais importantes 
instituições de pesquisa, ensino e extensão 
do Brasil, com expressivo desempenho e 
reconhecimento de nível mundial, 
conforme atestam diversos indicadores e 
rankings internacionais. Fazem parte desta 
história quase 600 funcionários que aqui, 
ao longo dos 43 anos de existência oficial 
desta Universidade Pública Paulista, 
começaram a trilhar e construir as suas 
trajetórias profissionais. 

Com o apoio do GGBS, a experiência 
daqueles que entraram na Universidade, 
ainda menores de idade, e continuam 
contribuindo para o desenvolvimento da 
mesma, está sendo recuperada e ficará 
registrada como importante e efetivo fator 
de desenvolvimento humano - por se tratar 
de uma trajetória que aconteceu aqui, con-
comitantemente ao desenvolvimento ins-
titucional da Unicamp, acompanhada e 
testemunhada por muitos docentes e outros 
colegas funcionários, que fazem parte desta 
interessante caminhada. 

Todos aqueles que aqui ingressaram 
para trabalhar e aqui permaneceram, estão 
convidados para participar das atividades e 
ações que serão desenvolvidas por um 
grupo de pessoas que compartilham essas 
histórias, e hoje são profissionais. Diversas 
vivências serão divididas, desafios serão 
lançados e, sob vários aspectos, haverá o 
reconhecimento do grupo e da instituição 
em relação a histórias tão significativas e 
desafiadoras.

Encontro gera expectativas. Confira os primeiros depoimentos:

I Encontro de 
Funcionários

Ex-menores trabalhadores da Unicamp

25 de novembro de 2009

Você que um dia foi menor trabalhador da 
Unicamp (guardinha, patrulheiro, mensa-
geiro, etc.) e ainda não se inscreveu, deve 
fazer o cadastro até 30 de setembro, 
impreterivelmente, para que possamos 
dimensionar e promover a realização do 
1º. Encontro e as demais ações previstas.

Participe você também! Como se inscrever?

Acesse o site do GGBS 
(www.gr.unicamp.br/ggbs) e clique 
no link do I Encontro. Neste espaço 

encontra-se o formulário de 
inscrição e o endereço de um blog 

criado conforme sugestão dos 
funcionários interessados.

Acesse e participe!

Programação:

- Organização de um grupo inte-
grando todos os funcionários interes-
sados;

- Consolidação do 1º Encontro;

- Produção de um vídeo e um livro, 
com lançamento previsto para o III 
Simtec.

“Penso que a partir deste Encontro, outras idéias poderão surgir” 

Haroldo Batista da Silva, IEL

“Acho bem interessante a idéia, sobretudo, porque os 
menores que hoje são funcionários da Unicamp, em sua maioria, 

tem a história do crescimento da própria Universidade”  

Jonas Lobo da Silva, FEC

“Acredito ser interessante toda e qualquer forma de 
registro, somos marcos da Universidade, colaboramos com o seu 

crescimento bem como ela também contribuiu com o nosso” 

Solange de Brito Araújo, IA

“Pensei que iria aposentar e não veria um trabalho neste sentido. 
Muitos dos jovens hoje são pais de família, como eu. Construí minha 
família aqui na Universidade”  

José Bizarro, IFGW

“Esse encontro vai ampliar nossa network... sugiro 
em uma chácara, com churrasco e piscina” 

Ivaldo Alves dos Santos, IA

“Excelente iniciativa. Crescemos na Unicamp [...] 
e vale muito recordar esta história” 

Roseli da Silva Lopes, IEL

“Espero que todos os menores, que hoje são homens 

e mulheres adultos, participEm deste encontro. Acredito 

que será um dos melhores momentos de nossas vidas.” 

Adriana de Morais Santos, Reitoria.

“Fantástica idéia e parabéns pela iniciativa!”  Josué Cintra - IA

O GGBS disponibilizou, através de seu endereço eletrônico, um questionário 
para a inscrição e manifestação de interesse dos funcionários que gostariam de 
participar do 1° Encontro de Funcionários. Houve imediata adesão de dezenas de 
ex-menores, hoje profissionais. A seguir alguns dos depoimentos:

Para um efetivo resultado positivo, um 
programa de educação financeira precisa 
envolver toda a família. É nesta perspectiva 
que nos dias 26 de setembro, 3 e 10 de 
outubro o GGBS irá promover um progra-
ma sobre o assunto, aberto aos funcioná-
rios Unicamp/Funcamp e seus familiares – 
incluindo dependentes. 

O treinamento será ministrado por Vi-
cente Tadeu Marchi, especialista do Ceden 
(Centro de Estudos, Desenvolvimento e 
Negociações) e os participantes poderão 
realizá-lo durante os 3 sábados, no período 
da manhã (9h às 12h) ou da tarde (14h às 
17h).

Vagas limitadas! 
Os interessados devem fazer as inscrições, 
que serão validadas por ordem de acesso, 
no site do GGGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs) até 
sexta-feira, 26 de setembro, às 12h. As 
vagas são limitadas em 30 participantes 
por turma (manhã ou tarde) e o evento irá 
acontecer na Estação Guanabara – espaço 
da Unicamp próximo à região central, 
amplamente servido por transporte 
coletivo. 

A Unicamp, através do GGBS e RH-
HC, organiza no dia 23 de outubro, 
no auditório da FCM, uma comemo-
ração ao Dia do Funcionário Público, 
celebrado oficialmente no dia 28 do 
mesmo mês. 

O evento, que ocorre a partir das 9 
horas, com a palestra motivacional 

do consultor Ro-
gério Carlino, pretende repetir o su-
cesso da última visita do consultor à 
Universidade, ocorrida em maio de 
2009, com apoio do GGBS . 

Dentre os assuntos que serão abor-
dados na palestra estão liderança, 
dinheiro, sucesso, empreendedoris-
mo, inteligência emocional, social e 
racional, trabalho em equipe, o poder 
do pensamento positivo, o valor do 
trabalho e do profissionalismo, entu-
siasmo e comprometimento.

Compareça e prestigie!

“Superando Limites”, 

Curso de Artesanato

O Centro Cultural de Inclusão e Inte-

gração Social da Unicamp, Cis-Gua-

nabara, com o apoio do GGBS, oferece 

a partir do dia 13 de outubro, o curso 

artesanal conhecido popularmente co-

mo “Fuxico” – a técnica envolve tra-

balho manual com tecidos (retalhos). 

Serão oferecidas 20 vagas, para os 

períodos da manhã e da tarde, de 3ª e 

6ª feira, e nas manhãs de sábado. As 

inscrições são gratuitas e começam a 

partir do dia 1° de outubro - poderão ser 

feitas pessoalmente no Cis-Guanabara, 

localizado na Rua Mario Siqueira, 829 - 

Jd Guanabara - ou pelo telefone (19) 

3233-7801. Mais informações pelo site 

do GGBS ou da Estação Guanabara 

(www.preac.unicamp.br/eg).

Treinamento "Educação Financeira". Inscrições abertas!

Módulo I – Eu e o Meu Dinheiro 

Conceitos
Como comprar. 
Eu quero? 
Eu preciso? 
Eu posso? 
Perfil financeiro dos participantes. 
O que são Receitas? 
O que são Despesas? 
O que é Poupança? 
O que são Juros? 
O que são Rendimentos?

Módulo II – O Controle Mensal das Receitas e 
Despesas
O Controle Mensal. 
Mapa das Receitas e das Despesas. 
Tive lucro? Sobrou alguma coisa? 
Qual o meu Plano Financeiro? 
Qual a minha Meta Financeira? 
Eu quero pagar contas ou ganhar dinheiro? 
Quanto devo ganhar para as minhas 
Despesas. 
Negociação.

Atenção: prazo para inscrições vai até 25 de setembro (6ªfeira), às 12h. O treinamento começa no sábado, 26/09

Módulo III – Economia no Lar
Como posso ajudar na economia de 
casa. 
Energia elétrica – iluminar sem 
desperdício. 
Água – banho econômico. 
Material de higiene – banho econômico. 
Material de limpeza – o sabonete pode 
durar mais. 
Material escolar – meu material dura um 
ano. 
Alimentação – comer sem desperdício

Conteúdo Programático

CIS-Guanabara organiza curso de artesanato 
e prorroga Campanha de Doação de Livros 

Unicamp comemora 
Dia do Funcionário 

Público

Campanha de Doação de Livros
Outra ação conjunta do órgão da 

PREAC com o GGBS é a campanha de 
arrecadação de livros para a construção 
de uma biblioteca comunitária. A inicia-
tiva, que iniciou em agosto, foi prorroga-
da e continua até o final do ano. Aqueles 
que ainda não colaboraram poderão re-
alizar a doação de livros, em bom estado 
de conservação, na sede do CIS-Guana-
bara (endereço ao lado) ou na PREAC.

Artesanado de fuxico
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Idec revela algumas dicas sobre a "conta essencial" 
Conforme publicou a 
revista do Idec (Instituto 
Brasileiro de Defesa do 
Consumidor), em sua 
135ª edição, desde o 
fim de 2007 o Banco 

Central lançou um 'pacote' (Resolução nº. 
3.518/2007) determinando que as insti-
tuições financeiras ofereçam alguns ser-
viços, como talão de cheques, saques e 
extratos mensais, gratuitamente. Esse tipo 
de conta conhecida como 'essencial' é 
vantajoso, principalmente, para aqueles 
que utilizam o banco para transações 
mais comuns, e dessa forma podem sair 
ganhando devido a isenção de taxas dos 
serviços.

Durante a pesquisa, os organizadores 
tentaram converter entre o período de 
abril e julho deste ano, uma conta cor-
rente normal em uma de serviços essen-
ciais. O resultado foi que a maioria das 
instituições fornece ao consumidor 
informações mais claras do que há seis 
meses, quando o Idec fez o teste pela 
primeira vez. No entanto, segundo o Idec, 
elas falham muito, e mais de um ano após 
a entrada em vigor das regras, o preparo 

dos funcionários ainda deixa a 
desejar. 

De acordo com a matéria, 
que circulou durante o mês 
de agosto, apesar dos 
progressos muitos erros 
foram cometidos pelos 
bancos durante a pesquisa. 
Dentre eles a cobrança 
indevida de taxas como, 
extrato pedido em 
terminal de auto-
atendimento, envio 
de cheque, e renova-
ção cadastral.

Para evitar cair nessas 

armadilhas,  algumas dicas:

- A cobrança de tarifas por serviços não 
solicitados é indevida. Se já tiver feito o 
pagamento, peça estorno.

- Confira todas as tarifas nos extratos (dê 
preferência ao telefone e à internet, 
meios gratuitos).

-Trace seu perfil de utilização dos serviços 
bancários, depois pesquise a tarifa de 
renovação cadastral de cada banco e 

Exija do banco cópia do contrato

Nunca troque taxas menores por 
taxas maiores. O impacto em suas 
finanças será sentido de forma 
contundente. Organize-se para evitar 
endividamento. Antes de firmar um 
empréstimo, verifique todas as con-
dições, taxas, fiscalize para que o 

Conheça quais são os

serviços essenciais

Cartão de débito (exceto em caso de 
reposição a pedido do cliente, como 
em caso de perda).

Dois extratos mensais no terminal de 
auto-atendimento

Quatro saques por mês (no guichê da 
agência bancária, inclusive por meio 
de cheque).

Duas transferências de dinheiro na 
mesma instituição por mês

Compensação de cheques

Consultas pela internet

Extrato consolidado discriminando as 
tarifas cobradas no ano anterior (até o 
dia 28 de fevereiro de cada ano)

Lembrete: estão proibidas cobranças para 
depósitos ou emissão de cheques de 
qualquer valor

ECONOMIA
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opte pela menor.

- Se for abrir conta ou converter uma já 
existente em serviços essenciais, solicite 
um comprovante.

- Simule as operações adicionais que 
realiza para verificar se a troca de tipo de 
conta é vantajosa, pois serviços extras 
são taxados como tarifas avulsas.

informado seja efetivamente o que 
consta no contrato e, fique atento! 
Exija sempre uma cópia do contrato, 
esse é um direito seu. Os bancos são 
obrigados a fornecer e, se houver 
dificuldade, informe imediatamente o 
GGBS.

Bancos não poderão cobrar taxa 
de renovação cadastral

A Diretoria do Banco Central do 
Brasil determinou em sessão realiza-
da no dia 11 de setembro, que a co-
brança da tarifa de “Renovação de 
cadastro” feita pelos bancos é proibi-
da. O novo decreto entrou em vigor 
no último dia 14, quando foi publica-
do no Diário Oficial da União. Fique 
atento ao seu extrato bancário para 
não pagar taxas indevidas.

O GGBS mantém, através de par-
ceria com diversos bancos, serviço de 
crédito consignado exclusivo aos ser-
vidores da Unicamp. Através da par-
ceria, os bancos oferecem taxas de 
juros diferenciadas, geralmente abai-
xo das praticadas no mercado. Utilize 
esse serviço somente em caso de ex-
trema necessidade. Evite endividar-se!

Confira na sequência algumas di-
cas importantes:

Crédito Consignado

Saiba escolher
o seu curso

METROCAMP
PUC
UNIP 
ULBRA
UNISAL
UNOPAR
USF

Anhanguera Educacional
CEUNSP
FAJ 
FLEMING
FUMEP/EEP
IESCAMP
POLICAMP

ProSeres amplia parcerias com instituições de ensino

FILOSOFIA

D IRE I TO

MATEMÁT ICA

NOVAS PARCERIAS COMERCIAIS DO GGBS

O ProSeres - Programa Institucional de 
Apoio ao Servidor/Estudante, iniciado em 
1994, já viabilizou a formação universitária 
de centenas de funcionários. Todas as par-
cerias estão sendo permanentemente reno-
vadas e ampliadas, algumas agora são 
extensivas aos dependentes de funcionários 
e docentes.

Em paralelo, o Grupo Gestor também 
vem divulgando oportunidades relaciona-
das a este Programa, como o ProUni, Bol-
sas de Programas do Governo Estadual, 
entre outros. 

Confira as instituições que mantém par-
ceria com o ProSeres e oferecem benefícios 
aos inscritos no Programa.

Para mais detalhes sobre os benefícios 
oferecidos pelas instituições, acesse o link 
do ProSeres no site do GGBS.

Com o final do ano se aproximando, é 
tempo de avaliar questões importantes, se 
planejar para o novo, concluir, iniciar ou retomar 
um curso. Confira algumas dicas:

Certifique-se que o curso em que você está matriculado ou 
pretende fazer é devidamente reconhecido pelo MEC 
(Ministério da Educação) e procure analisar qual tipo de 
formação ele garante;

Cursar uma IES (Instituição de Educação Superior) é também um investi-
mento financeiro, de tempo e de vida; certifique-se das perspectivas que o seu 
curso possibilita na carreira (vagas, atividades profissionais, entre outros);

Fique atento e verifique sempre a posição qualitativa do curso nos diversos 
indicadores que são divulgados pelas instâncias avaliadoras do ensino superior. 
Não invista em cursos não reconhecidos oficialmente e que não possuam 
referências qualitativas.

No site do GGBS há um link para consulta de resultados de verificação da quali-
dade de cursos superior. Acesse o link abaixo e confira:

http://sistemas.rei.unicamp.br/ggbs/proseres1.pdf

Cines Topázio 

(Shopping Prado) 

  
de desconto 
através da 
parceria com 
o GGBS50%50%

Av. Washington Luis, 2480 - Campinas 
Fone (19) 3276-3610

www.topaziocinemas.com.br
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EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna 
gratuita aos servidores da Unicamp. Colaboradores: Aline Ramos 
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III SIMTEC
espaço para você, funcionário, 

apresentar seu trabalho!
Evento será realizado em maio de 2010 com cinco eixos temáticos

Para mais informações sobre o III Simtec, acesse o site do GGBS: www.gr.unicamp.br/ggbs

Usuários de plano de saúde têm preferência na Justiça

De acordo com o Idec - 
Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor, 
em sua 

135, não é di-
fícil encontrar pessoas que pagam planos 
de saúde e quando precisam de atendi-
mento tem o pedido negado. Para enfren-
tar essa situação, na maioria das vezes, o 
jeito é procurar o direito do consumidor 
na justiça, mas de acordo com o Idec, 
mais de 80% dos casos são favoráveis 
aos usuários. 

Segundo pesquisa da advogada Dani-
ela Trettel, publicada nessa mesma edi-
ção da revista, o Judiciário felizmente tem 
se mostrado favorável aos consumi-
dores, posicionando-se em defesa do 
direito à saúde. 

O estudo “Planos de Saúde na Justiça: 
o direito à saúde está sendo efetivado?” 
analisou as decisões do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), a última instância julga-
dora de conflitos entre usuários e opera-

revista de agosto 
- edição 

doras, até 3 de junho de 2008 – data em 
que a Lei de Planos de Saúde comemorou 
dez anos. 

De acordo com Daniela, mais de 80% 
das sentenças são favoráveis aos consu-
midores. “O estudo demonstra que, se o 
consumidor precisar recorrer à Justiça, 
tem grandes chances de ganhar”, relata a 
advogada em entrevista ao Idec.

O principal fator de discordância entre 
o paciente e o plano de saúde, segundo a 
pesquisadora, diz respeito à negativa ou 
limitação de cobertura de assistência mé-
dica, tendo em vista que dos 95 acórdãos 
estudados, 85 (89,4%) se encaixam nessa 
situação. Outros casos envolvem a nega-
tiva ou limitação de internação, principal-
mente em unidade de terapia intensiva. 
Sendo assim, o Tribunal elaborou a Sú-

SAÚDE

mula 302, que 
determina: “É a-
busiva a cláusula 
contratual de pla-
no de saúde que 
limite o tempo de 

internação hospitalar do segurado”. 
No entanto, Daniela explica que a 

maior parte dos problemas de recusa do 
atendimento foi verificada em contratos 
antigos, mas também houve casos de 
contratos novos, em que se estava discu-
tindo a cobertura de transplantes que não 
fazem parte do rol de procedimentos 
aprovados pela ANS (Agência Nacional 
de Saúde Suplementar).

Ainda segundo a pesquisa da advoga-
da, felizmente foi possível constatar que o 
poder judiciário brasileiro tem decidido 
que cláusulas como essas são abusivas e, 
assim, é dever da empresa de assistência 
médica garantir o atendimento à preser-
vação, manutenção e recuperação da 
saúde do usuário.

Temas referentes à cidadania sempre 
são enfatizados pelo Informativo GGBS. 
E este mês, em que a Lei Maria da Penha 
comemora três anos (a legislação foi 
sancionada no dia 7 de agosto de 2006 
e entrou em vigor em 22 de setembro do 
mesmo ano), é importante lembrar as 
contribuições que ela proporcionou à 
sociedade com relação à coibição da 
violência doméstica e familiar contra a 
mulher.

A lei alterou o Código Penal Brasi-
leiro e possibilitou que agressores de 
mulheres sejam presos em flagrante ou 
tenham sua prisão preventiva decreta-
da; e estes não poderão mais ser puni-
dos com penas alternativas. A legisla-
ção também aumenta o tempo máximo 
de detenção previsto de um para três 
anos, e ainda prevê medidas que vão 
desde a saída do agressor do domicílio 
e a proibição de sua aproximação da 

Caism/Unicamp –  Fone: (19) 3521-9333/3521-9497

CEAMO – Centro de Referência e Apoio à Mulher - Fone: (19) 

3236-3619

CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - 

Fone: (19) 3241-5243/3243-7140

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Fone: (19) 3281-

3137/3281-4772/3281-6737

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - Fone: (19) 3254-

6324

Conselho Tutelar - Fone: (19) 3236-3378/3236-5799

Lei Maria da Penha: mulheres, conheçam os seus direitos!

mulher agredida e filhos.

O nome da Lei deve-se à biofarmacêu-
tica Maria da Penha Maia, que lutou duran-
te 20 anos para ver seu agressor condena-
do. Ela virou símbolo contra a violência 
doméstica. Para mais informações sobre o 
assunto acesse o site: www.leimariadapenha.org

Coordenadoria da Mulher – STMCTAIS - Fone: (19) 2116-

0781/2116-0789

Guarda Municipal - Fone: 1532

Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher – Fone: (19) 

3242-5003

Disque Denúncia - Fone: (19) 3236-3040  

Disque 156

SOS – Ação Mulher e Família - Fone: (19) 3232-1544/3235-

3901

Central de Atendimento à Mulher - Fone: 180

Violência contra a Mulher  
Onde encontrar auxílio em Campinas

A terceira edição do Simpósio de Profis-
sionais da Unicamp, prevista para acontecer 
nos dias 25 e 26 de maio de 2010, vai 
reeditar possibilidades que já ocorreram nas 
edições anteriores do evento, como espaço 
específico e privilegiado de mostra das 
atividades de profissionais da Unicamp, em 
seus diversos segmentos. Além disso, trará 
novidades para o público da Universidade, 
inserindo aspectos sugeridos pelos partici-
pantes das edições anteriores. 

A comissão organizadora tem pautado as 
sugestões, discutindo detalhes do projeto e 
apontando ações complementares. Assim o 
III Simtec será novamente um evento à altura 
da Unicamp e um espaço efetivo de 
integração profissional, mostrando o efetivo 
vínculo dos funcionários com os resultados 
institucionais no campo do ensino, pesquisa e 
extensão, representados por cinco eixos 
temáticos. 

Programação

Haverá um conjunto de palestras – con-
vidados internos e externos – abordando 
temas relacionadas aos eixos temáticos. O s  
minicursos, bastante procurados na edição 
anterior, terão alguns dos seus temas 
reeditados, especialmente aqueles de maior 
repercussão. O temário será ampliado, nesse 
sentido está sendo aberta a possibilidade de 
que profissionais da Unicamp interessados 
em inserir outros minicursos, possam sugerir 
os temas e também, sendo o caso, possam 
ser os coordenadores de algum deles. A 
participação nos minicursos terá a prioridade 
para os interessados vinculados à Unicamp, 
mas haverá um percentual de vagas reser-
vado para a comunidade externa, atendendo 
a um dos pressupostos do evento, que é o de 
ser expositor de ações profissionais internas 
mas que repercutem externamente, na medi-
da da relação da Unicamp com a sociedade.    

O site do III Simtec, no ar a partir de 
outubro, divulgará todos os mecanismos de 
inscrição para os interessados. Buscar-se-á 
também maior participação da USP e da 
UNESP com trabalhos produzidos por seus 
profissionais, em formato pôster, visando 
iniciar o caminho para um evento de dimen-
são estadual envolvendo as três universida-
des estaduais paulistas.

Pôsteres

Esta forma de apresentação de trabalhos, 
que tanto sucesso teve na segunda edição, 
estará disponível. Para motivar funcionários 
de todos os segmentos a participarem, apre-
sentando sua contribuição institucional neste 
formato haverá oficinas de preparo e atuali-
zação na confecção dos mesmos. As oficinas 
já terão início em outubro. 

Desde já, portanto, todos os interessados dos 
segmentos básico, médio e superior da Uni-
versidade devem preparar os seus trabalhos, 
que serão avaliados por comissões científicas 
de cada eixo temático, parametrizado pelos 
critérios definidos por uma comissão de pro-
fissionais doutores que integram a Comissão 
Geral de Organização do evento, designada 
pelo Reitor.  

Confira os eixos temáticos do evento: 

- Humanas e Artes

- Exatas e Tecnológicas

- Médica e Biológicas

Grupo de Trabalho (instituído pela Portaria GR-35 de 02/06/2009)

- Edison Cardoso Lins (GGBS/GR)

- Airton Lourenço (IFGW)

- Alice Helena De Danieli (CGU)

- Márcia Aparecida P. Silva Pinheiro (Programas Educativos)

- Ademilde Felix (FEEC)

- Maria Aparecida Coracini de Godoy Marques (IA)

- Silvia Ely Motta (GR)

- Vera Médici (HC-Enfermagem)

- Laurione Cândido de Oliveira (HC)

- Vera Regina Toledo Camargo (NUDECRI)

- Luis Ribeiro Vilela Filho (FEAGRI)

- Gildenir Carolino Santos (FE)

- José Rodrigues de Oliveira (GGBS/GR)

- Orlando Carlos Furlan (IE)

- Maria Gineusa de Medeiros e Souza (CGU)

- Alcides Ribeiro Jr. (IMECC)

- Clayton Bianchini Levy (ASCOM)

- Rosane Ferreira Garcia Prado (CAISM)

- Administração e Gestão

- Desenvolvimento Humano e

  Qualidade de Vida

Oficina "Técnicas para criação de pôster", realizada durante o II Simtec 

E D I T O R I A L 

O trabalho, em andamento, obje-
tivando reunir profissionais da Unicamp 
que aqui ingressaram sendo menores 
(mensageiros, guardinhas ou patrulhei-
ros), revela questões importantes e que 
atestam que a Unicamp, formadora, 
por excelência, de quadros acadêmi-
cos, pesquisadores e profissionais, o é 
também internamente, em seus recursos 
humanos, a partir da trajetória de quase 
600 profissionais que aqui permane-
ceram, enquanto estudavam e consoli-
davam uma trajetória profissional rica, 
em diversas áreas da universidade. 

Neste informativo os primeiros resul-
tados de um trabalho de resgate dessas 
histórias que levará, conforme projeto, 
à produção de um vídeo, de um livro 
com depoimentos, a serem lançados 
em um espaço de mostra do papel dos 
profissionais da Universidade, o Simtec, 
cuja terceira edição ocorrerá em maio 
de 2010. Um encontro inédito, reu-
nindo esses, hoje profissionais da 
Unicamp, em diversos segmentos, 
também está sendo organizado. Há 
sugestões de que haja ainda um outro 
encontro, este reunindo os “ex-
menores” e seus familiares.  

Esta edição  também traz notícias do 
ProSeres – Programa Institucional de 
Apoio ao Servidor Estudante, um pro-
grama que se atualiza a cada ano, pro-
movendo o incentivo para funcionários 
que buscam avançar no desenvolvi-
mento acadêmico e, como conse-
quência,  o desenvolvimento humano. 
Desenvolvimento humano que se veri-
fica também nas práticas desportivas, 
acompanhadas ou apoiadas pelo 
GGBS, uma tradicional copa de futebol 
society, a participação de uma equipe 
“Unicampesca” na Corrida Integração 
e um grupo de atletas, treinado em 
diversas etapas, pelo Labex-IB e que, a 
cada competição de que participa, 
mostra efetivos resultados práticos e 
ainda a Caminhada de Prevenção à 
Obesidade. 

Para que haja desenvolvimento, é 
preciso antes que haja preservação. O
conselho editorial dos informativos 
GGBS decidiu reduzir as edições dos
seus informativos, permitindo assim edi-
ções mais concentradas e impressas
em papel reciclado. Fatores de desen-
volvimento humano.

Fatores de 
desenvolvimento

humano
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