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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 
e Luiz Gustavo Silva. Tiragem desta edição: 8.000 exempla-res. 
Contato: Prédio da Reitoria III - Campus Unicamp - e-mail: 
ggbs@unicamp.br / site: www.gr.unicamp.br/ggbs - Informações: 
(19) 3521-4854.

Abertas inscrições para as 
Oficinas de Pôster e Redação 

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

E D I T O R I A L 

Oferecer oportunidade para que todos 
os funcionários da Unicamp participem 
de um simpósio voltado para esse seg-
mento profissional. Este é o objetivo da 
equipe organizadora do III Simtec que, 
para cumprir a meta, oferece aos interes-
sados, através de oficinas, a oportunida-
de de elaborar o resumo sobre o tema 
escolhido e dicas para a apresentação 
visual do projeto.

As inscrições para as oficinas já estão 
abertas, e para participar os interessados 
precisam fazer o cadastro no site  
www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec.  

As duas oficinas acontecerão nas 
dependências da FEM – laboratório LM 
08 – Bloco FE 3º piso. 

Confira os prazos para inscrições:

- Oficina de Redação para o Simtec 
  15 de novembro (duas turmas: 16 e 17 de novembro)
- Oficina Preparo de Pôsteres
   20 de novembro (quatro turmas: 23,24,25 e 26/11)

Durante a oficina de redação, que será 
ministrada por Ademilde Felix e Gildenir 
Santos, nos dias 16 e 17 de novembro, os 
funcionários receberão dicas para 
elaborar o resumo do tema. Os palestran-
tes abordarão assuntos como os cuidados 
com a utilização da cacofonia (combina-
ção de palavras que podem dar sentido 
pejorativo), frases feitas, utilização da 1ª 
pessoa, normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) e referên-
cias bibliográficas. Segundo Ademilde, o 
principal objetivo é orientar as pessoas 

que não tem o hábito da escrita formal 
para apresentação de trabalhos acadêmi-
cos, além de garantir a oportunidade de 
participação de todos os colaboradores, 
independente do nível de conhecimento. 
“Pretendemos incentivar todas as catego-
rias de funcionários a produzir trabalhos 
para o III Simtec”, revela.

 Já a oficina de preparo de pôster, que 
tem como objetivo orientar os participan-
tes a elaborar a apresentação do projeto, 
será ministrada pelo comunicador visual 
Alex Matos, de 23 a 26 de novembro. Ele 
pretende estimular as pessoas a desenvol-
ver o trabalho em forma de pôster, além 
de dar dicas sobre a utilização de cores, 
figuras, diagramação do texto e tamanho 
de fontes. “Os funcionários receberão 
todo o suporte necessário para a elabora-
ção do trabalho. O importante é que 
todos participem”, destacou.

A terceira edição do Simtec acontece 
nos dias 25 e 26 de maio de 2010, no 
Centro de Convenções da Unicamp. A 
programação do evento, que conta com 
palestras, minicursos e atividades culturais 
será divulgada ainda esse mês. Aguarde!

Secretaria do III Simtec

Em breve a Secretaria do Simtec estará 
funcionando para atender todos os 
colaboradores da Universidade. Para 
mais informações sobre o III Simtec, envie 
uma mensagem para o e-mail sim-
tec@reitoria.unicamp.br, ou ligue no 
ramal 14899

III SIMTEC

Oficina de orientação para preparo de pôsteres, realizada
em 2008, na fase de inscrição de trabalhos para o II Simtec

Casa do Lago 
comemora 
Semana da 
Consciência 
Negra

Para celebrar a data, 
comemorada oficial-
mente em 20 de no-
vembro, o Espaço Cultu-
ral Casa do Lago vai oferecer à comu-
nidade interna e externa da Unicamp 
quatro dias de atividades gratuitas. 
Confira abaixo a programação com-
pleta do evento:

16 de novembro – 2° feira 

 O NEGRO E A SUA RELIGIOSIDADE

12h: Roda de conversa inter-religiosa

Convidados: Pai Moacir Xangô, Sueli Silva - 
Igreja Presbiteriana de Londrina/ PR., Pe.                
Norberto Tortorelo Bonfim, Pastor João Sílvio 
Rocha - Capelania da HC - Unicamp.

16h: filme: QUASE DEUSES

18h: filme: QUASE DEUSES

17 de novembro  - 3° feira às 12h

A HISTÓRIA DA AFRICA

Convidados: Kisala Muposo Luam, sociólogo 
rural - Rep. Democrática do Congo (antigo 
Zaire) João - Angola – estudante de medicina

16h: filme Um grito de Liberdade – Steve Biko

18h: filme Um grito de Liberdade – Steve Biko

18 de novembro –  4° feira 

Quilombolas no Brasil

12h: As comunidades Quilombolas no Brasil

José de Paula Quilombola do Vale do Ribeira

Celso Costa Lopes Coordenador do 
Programa Comunidade Quilombola

16h: filme Quilombo de Galvão tradição e 
cultura

18h: filme Quilombo de Galvão tradição e 
cultura

19 De novembro – 5° feira 

Capoeira: Tradição e cultura do negro 
brasileiro

12h: Roda de conversa Capoeira hoje 
tradição e cultura do negro brasileiro

12h: José Henrique de Souza – Oficina de 
mitologia pessoal no HC 

Convidados: Coordenação João Neto

Mestre Jhaça, Mestre Gavião, Mestre 
Euzébio, Carlos Roberto Mestre Macaco, 
Mestre Paulão.

16h: Filme: Mestre Pastinha

18h: Filme Mestre Bimba

18h: Sarau com roda de Samba 

Durante toda a semana exposição de fotos e 
Quadros dos artistas:

Fotos: Everaldo e Chico 

Quadros: Carlos 

Para mais informações visite o site da Casa do 
Lago: www.preac.unicamp.br/casadolago

Novas parcerias ampliam benefícios

O histórico encontro dos profissionais 
que ingressaram na Unicamp, alguns 
aqui iniciando sua trajetória profissio-
nal, é novamente um destaque entre 
as matérias da edição de um 
Informativo GGBS. Justifica-se 
plenamente pela dimensão tomada 
por este encontro inédito. Há tempos 
era esta, a promoção deste encontro, 
uma intenção que ocorrerá neste mês. 
Vai virar um livro tecido coletivamente. 
Emoção e reconhecimento não fal-
tam. Emoção decorrente da revisão 
de uma história repleta de desafios e 
conquistas. A constatação de que o 
desafio de fazer parte do quadro de 
profissionais de uma das mais im-
portantes instituições brasileiras tem 
impacto ímpar em âmbitos individuais 
e sociais. Desafio trilhado por jovens 
desde o final da década de 1960 e até 
o final dos anos 1980. Jovens que 
foram acolhidos na Unicamp, através 
de seus professores e funcionários. 
Uma acolhida impulsionadora ao de-
senvolvimento profissional e humano. 
Desenvolvimento que se sustenta em 
dados quantitativos e qualitativos. E 
isso leva ao merecido reconhecimento 
a que faz jus centenas de profissionais, 
hoje inseridos nas carreiras profissio-
nais da Universidade. Conquista de 
um esforço e de uma linha de ação 
cuja essência sempre indicou para o 
avanço individual e coletivo. Reco-
nhecimento também à Instituição 
Unicamp que, de diversas formas, 
contribuiu para um impressionante 
caso de sucesso, no sentido mais 
nobre do termo. As formas? Na aco-
lhida, na inserção em ações cotidia-
nas da importante Universidade, pelo 
incentivo ao desenvolvimento edu-
cacional – há no segmento centenas 
de graduados, diversos pós-gra-
duados. Não faltam, entre os ex-
menores, hoje profissionais da Uni-
versidade, por exemplo, reconheci-
mento ao ProSeres, programa que há 
década e meia, aposta na formação 
acadêmica do corpo funcional da 
Unicamp. Tudo isso produz o reco-
nhecimento de que a Unicamp que 
tão exemplarmente cumpre seu papel 
de relevante celeiro no campo cien-
tífico e acadêmico, também o faz no 
sentido do desenvolvimento humano.   

Emoção e Reconhecimento

CINEMAS 

Box Cinemas, no 
Campinas Shopping
Fone 4005-1717  

Cines Topázio
Shopping Parque Prado - F: 3276-3610 

 ( rede 
Topázio) -, fone: 3871-5478

LOCARALPHA 

Locadora de 

Veículos
Av. Julio Mesquita, 
188 /  Cambui-  
Campinas - Telefone: (19)3251-3313
Site: www.alugellocaralpha.com.br
Desconto de 30% na tarifa balcão mais 
isenção da taxa de serviços em nossos 28 
pontos de atendimento nas principais ca-
pitais pelo Brasil. Possibilidade de entrega 
e retirada dos veículos no endereço.

MONTREAL MAGAZINE

Campinas e Limeira
Moda masculina, 
feminina, juvenil e 
infantil, cama, mesa e 
banho 
Desconto de 10% sobre todos os produtos 
no preço de etiqueta; 6 vezes sem juros 
nos cartões de crédito Visa, Mastercard ou 
Hipercard; 6 vezes sem entrada e sem 
juros no crediário próprio.

SUPERMERCADOS 

COVABRA 

Campinas e Limeira
45 dias no cheque pré, 
mediante aprovação 
cadastral prévia.
O Covabra Supermer-
cados Ltda e a Unicamp firmaram uma 
parceria, onde os funcionários e docentes 
da Unicamp serão beneficiados, podendo 
efetuar um cadastro para obterem limite 
para cheque pré-datado com prazo de até 
45 dias. Para isso, deverá ser preenchida 
proposta exclusiva. R

50% de desconto

Shopping Valinhos Cine Valinhos - 

50% de desconto

etire a ficha no 
GGBS ou procure uma das lojas da rede. 
O cadastro estará sujeito a análise e 
aprovação e, não havendo restrições, 
será liberado num prazo de 5 dias.

THERMAS DOS LARANJAIS - Olímpia 
Filial Campinas: 
Rua Conceição, 
233 - 18º andar 
- sl 1816 - 
Centro - Fones: 
3231-0131 / 
3231-2223
A Thermas Travel Campinas, gora em 
parceria com a Unicamp, está oferecendo 
10% desconto a funcionários e docentes 
na compra de pacotes para o Thermas do 
Laranjais, em Olímpia - SP.

BUFFET

BELLE ÉPOQUE 
Rua Dr Shigeo Mori , 16
Cidade Universitaria 
Tel 3289-2197 
www.laurasavitci.com.br 
Desc. de 10% sobre serviços oferecidos 

BUFFET ANDALUZ 
Av. Pe. Almeida Garret, 40 - Pq. Taquaral - 
Campinas - Telefone: 3243-2439/
Site: www.buffetandaluz.com.br
Desconto especial para pagto. á vista. 

BUFFET FRANCE
Rua Orestes Colombari, 336 - Jd. Cam-
pos Elíseos - Tel: 3227-4289
12%  desconto nos serviços 

AMOR & SABOR - Alimentação 

Vegetariana

Produtos orgânicos, 
totalmente naturais
Rua Dr. Teodoro 
Lima, 32 - Cambuí - 
Tels: 3014-1599 / 7805-2008 - Entregas 
na Unicamp sem cobrança de  taxa.

PARCERIA BANCO VOTORANTIN

Linha de 
crédito para 
aquisição de 
eletrodomésticos 
e bens duráveis 
através de 
consignação em 
folha. 

Mais informações acesse o site 
www.bvfacil.com.br/unicampbvfacil 
ou pelo telefone 0800-7270072 
















