
26 de junho: III Dia da Integração e Cidadania

Programação Cultural 
animará o evento

Além dos serviços, o Dia da Cidadania oferecerá  pro-
gramação cultural, corte de cabelo e atividades de 
recreação para as crianças, como balão pula-pula.

O Grupo Bate-Lata já está com presença confirmada. 
Com instrumentos feitos a partir de sucata, canos de 
PVC e latas, o som do grupo inclui samba de roda, 
maracatu, funk, rap, reggae e MPB. O projeto faz 
parte da Fundação Orsa Campinas, localizada no 
Jardim Campos Elíseos, e é formado por jovens de 14 
a 23 anos.

A Oficina de Pipas Olivieri, apresentada no III Simtec - 
Simpósio de Profissionais da Unicamp, também fará 
parte do evento e promete divertir a criançada.

Confira os serviços oferecidos 

e participe! 

POUPATEMPO: oferecerá a emissão da 1ª via do 

RG para menores de 16 anos e Carteira de Trabalho

OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL: irá disponibilizar profissionais que farão 

orientação jurídica gratuita aos interessados

SESI: participação do Programa Alimente-se Bem, 

Oficinas de Artesanato, Argila e Jogos Recreativos 
(dama, xadrez, dominó)

HEMOCENTRO/UNICAMP: orientação sobre 

doação de sangue 

CECOM/UNICAMP: realizará a Feira de Saúde, 

onde profissionais da área irão atender e orientar sobre 
a prevenção de algumas doenças, teste para medir 
taxas de glicemia, acuidade visual, orientação sobre 
saúde bucal, etc.

CAISM/UNICAMP: a equipe de profissionais irá 

orientar sobre pré-natal para adolescentes, auto-
exame de mamas, entre outros

FEF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSI-

CA/UNICAMP: irá proporcionar aos participantes 

atividades de esportes e lazer demonstrando, de 
forma lúdica, os benefícios da atividade física

.

26 de junho (sábado), das 9h às 16h30
Local: Estação Guanabara 

R. Mário Siqueira, 829, Jd. Guanabara 
Próximo à Unimed - Br. Itapura

Grupo Bate Lata

Anote na agenda, pois dia 26 de junho (sábado) é 
o momento de reunir a família e convidar amigos para 
participar das atividades e serviços gratuitos (confira 
lista completa no quadro ao lado) oferecidos pela 
terceira edição do 'Dia da Integração e Cidadania'. 

Organizada, mais uma vez, pelo Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais, a iniciativa pretende repetir o 
sucesso das edições anteriores, realizadas nos anos de 
2007 e 2008. Segundo Armando Comunnale Jr, 
responsável pela área de Programas e Projetos do 
GGBS, a expectativa é que 5 mil pessoas participem 
das atividades durante todo o dia.

Edison Cardoso Lins, coordenador do Grupo Gestor, 
ressalta que a troca de serviços beneficiará tanto a 
comunidade universitária quanto a externa. “É uma 
grande parceria entre a Unicamp e a sociedade que 
abre espaço, ainda em dimensão inicial, para o 
desenvolvimento e a prática do voluntariado, 
compreendido na concepção da Organização das 
Nações Unidas (ONU)”.

O principal objetivo da data é fornecer, por meio de 
parcerias, atividades relacionadas à saúde, bem-estar 
e qualidade de vida; e tornar o evento uma ferramenta 
de integração entre funcionários, familiares e 
comunidade.

O Dia da Cidadania 2010 conta com o apoio da Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
(PREAC), Estação Guanabara – local onde o evento 
deste ano será sediado –, Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Poupatempo, Serviço Social da Indústria 
(SESI), Centro de Saúde da Comunidade (Cecom), 
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(Caism), Hemocentro e Faculdade de Educação Física 
(FEF) da Unicamp. 

SIMPÓSIO DOS PROFISSIONAIS DA UNICAMPSIMPÓSIO DOS PROFISSIONAIS DA UNICAMP

Importante espaço de 
posicionamento profissional

Boletim informativo do Grupo Gestor de Benefícios Sociais - Distribuição Interna Gratuita - Nº 27 - Junho de 2010

Informativo

SÁBADO, 
das 9h às 16h30, 
na Estação
Guanabara

SÁBADO, 
das 9h às 16h30, 
na Estação
Guanabara

Confira nesta edição 

a cobertura completa

do III Simtec

e muito mais

POUPATEMPO
OAB (advogados)
SESI (várias atividades)
FEIRA DA SAÚDE
CORTE DE CABELO
BALÃO PULA PULA
SHOWS ARTÍSTICOS

26 

de junho 26 

de junho 

Tudo gratuito - Leve sua família!

III DIA DA INTEGRAÇÃO E
III DIA DA INTEGRAÇÃO ECIDADANIACIDADANIA

Realização GGBS    Apoio PREAC

Mais 
informações 

na última 
página

Evento oferece serviços gratuitos para a comunidade e será realizado na Estação Guanabara, das 9h às 16h30
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E D I T O R I A L 

Simtec consolidado e 
com novos desafios  

EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do Grupo Gestor de 

Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna gratuita aos servidores da 
Unicamp. Colaboradores: Luiz Gustavo Silva, Ricardo da Silva e Aline Ramos. 
Tiragem desta edição: 8.000 exemplares. Contato: GGBS - Prédio da Reitoria III 
- Campus Unicamp - e-mail: ggbs@unicamp.br - www.gr.unicamp.br/ggbs - 
Informações: (19) 3521-4854.

O principal objetivo da 
recente edição do III 

Simtec foi promover a con-
solidação deste evento co-

mo parte definitiva da agenda 
institucional da Universidade; 

além de torná-lo um espaço para 
motivar e integrar os profissionais da 

Unicamp em todos os segmentos. Se a 
edição anterior (2008) teve o arriscado 

desafio de retomá-lo onze anos depois, 
nesta edição a proposta era promover a 
efetivação de um Simpósio representativo 
do quadro técnico da Universidade. Tal 
objetivo foi alcançado, tendo em vista o 
número expressivo de 1762 inscritos no 
Simpósio e 399 trabalhos expostos em 
formato pôster. 

O primeiro desafio pós-evento é ex-
pandir esta inédita experiência para os 
profissionais da USP e da Unesp, que esti-
veram representados nas atividades do III 
Simtec e na mesa redonda de encerra-
mento. No entanto, para realizar um Sim-

pósio de Profissionais das três Univer-
sidades é preciso contar com o apoio 
institucional do Cruesp – Conselho de 
Reitores da Unicamp, neste momento 
presidido pelo Reitor Prof. Fernando 
Costa, que desde o início da gestão 
(2009) expressou apoio ao evento. Os 
Reitores da USP e Unesp também terão 
papel importante na organização deste 
encontro, assim será necessário o apoio 
estratégico da Fundap - Secretaria de 
Gestão Pública e a Secretaria de Ensino 
Superior.

Outro desafio que se coloca de forma 
permanente é a organização do IV Simtec, 
indicado pela atual comissão organizado-
ra para o segundo semestre de 2012. 
Mantendo a proposta de expandir e 
qualificar os trabalhos, o grupo pretende 
agregar mais profissionais de diversas 
áreas e segmentos da Universidade para 
garantir a representação de uma catego-
ria que se pauta pela contribuição qualita-
tiva na instituição.

Simpósio que aconteceu nos dias 25 e 26 de 
maio ofereceu diversas atividades aos

profissionais da Universidade

1689
inscritos

Participantes:
1599 Unicamp
379 Externos

5
eixos temáticos

1219 Unicamp
157 Funcamp
386 Externos

Números do III Simtec

1762
inscritos

399
pôsteres

41
minicursos

5
palestras

Mesa de abertura, com a presença do 
reitor Fernando Costa e do ex-reitor Tadeu 
Jorge, um dos idealizadores do Simpósio

ACONTECE

Se você tem facilidade para interpretar 
ou quer aprender algumas técnicas, fique 
atento. O Grupo Gestor oferece a partir da 
segunda quinzena de junho uma Oficina 
de Teatro para 20 funcionários. O objetivo 
é montar uma equipe de atores para de-
senvolver, durante eventos promovidos 
pelo GGBS, peças teatrais com os mais 
variados temas.

Para participar, os interessados devem 
acessar www.gr.unicamp.br/ggbs e preen-
cher o cadastro específico. Serão vinte en-
contros, toda sexta-feira, as 15h30, em 
local a ser definido.

Segundo o professor da Oficina, Ge-
nivaldo Aleixo, a ideia é formar um grupo 

O Museu Exploratório de Ciências (MC) 
recebe até o dia 25 de junho, as inscrições 
para as “Férias no Museu 2010”, que 
acontecem de 12 a 23 de julho. O pro-
grama tem o apoio do GGB e é destinado 
a crianças e adolescentes, entre 10 e 15 
anos, filhos de professores, alunos e fun-
cionários da Unicamp e  Funcamp.

Para participar, os interessados devem 
preencher, gratuitamente, o formulário de 
inscrição disponível no site do GGBS 
(www.gr.unicamp.br/ggbs) ou do Museu  
(www.unicamp.mc.unicamp.br). As vagas 
são limitadas.

Programação: oito dias de muita diversão e 
conhecimento. Os participantes serão di-
vididos em quatro grupos de acordo com a 

.

faixa etária. Cada grupo terá dois dias das 
'Férias' para fazer novos amigos, trocar ex-
periências e aprender muito sobre ciência. 
Todos recebem kit com camiseta, boné, colete 
e squeeze e no encerramento de cada grupo, 
os pais são convidados para um lanche de 
confraternização.             Fonte – Assessoria de Imprensa MC

Programa Férias no Museu abre inscrições

GGBS oferece oficina de teatro para os funcionários
institucional para de-
senvolver diversas téc-
nicas de interpretação. 
“Não queremos, neces-
sariamente, formar ato-
res profissionais, mas 
sim ensinar técnicas de 
dramaturgia, prepara-
ção vocal e corporal, 
relaxamento e comu-
nicação em público”, completou.

A iniciativa é da área de Parcerias e Proje-
tos do GGBS, que vai preparar, depois dos 20 
encontros da Oficina, um espetáculo ao pú-
blico interno, já com a primeira turma de fun-
cionários formada.

Fique atento, pois no mês 
de férias escolares está pre-
vista a formação de novas 
turmas da Oficina de Reda-
ção do ProSeres. Quem tiver 
interesse, acesse o site do 
GGBS e preencha o formu-
lário específico. A oficina é 
aberta também a filhos de 
funcionários.

www.gr.unicamp.br/ggbswww.gr.unicamp.br/ggbs

Genival AleixoGenival Aleixo

Alguns participantes 
da turma 2009
Alguns participantes 
da turma 2009

Integração e cidadania 
com sua participação

Acontece no último sábado desse 
mês (26 de junho), com apoio do 
SESI, instituição parceira da Uni-
camp, o evento Dia da Integração e 
Cidadania, realizado pelo GGBS na 
terceira edição. 

Esta nova edição ocorrerá na Es-
tação Guanabara, espaço da Uni-
versidade que está cumprindo papel 
de revitalizar uma área antes deterio-
rada da nossa cidade, ali instalando 
um importante equipamento social.  

O evento, organizado pelo Gru-
po Gestor de Benefícios Sociais, 
também com relevante apoio de 
diversas unidades e órgãos, trará 
prestação diversas de serviços com 
uma ação do Poupatempo móvel, da 
OAB-Campinas, ações de saúde 
com apoio do Cecom, Caism e  
Hospital de Clínicas, presença do 
SESI, ações culturais e desportivas e 
um grande show musical. 

É uma oportunidade aberta à so-
ciedade campineira e, consequen-
temente para funcionários e do-
centes da Unicamp e seus depen-
dentes, amigos e vizinhos usufruírem 
das diversas utilidades disponibili-
zadas e também de exercitar a cida-
dania, em forma de voluntariado. 

A ação foi preconizada pelo 
grupo de trabalho que discutiu a for-
mação do GGBS indicando ativi-
dades como essa, que visa abertura 
à sociedade e, ao mesmo tempo, 
integrar nossa comunidade externa. 
Na verdade as diversas áreas de saú-
de da Unicamp, já exercitam, de 
forma exemplar e referencial, essa 
prática e diversos eventos regionais e 
nacionais. 

Nesta edição, além de informa-
ções mais detalhadas sobre este 
evento, o leitor poderá conferir um 
pouco do que foi o III Simpósio de 
Profissionais da Unicamp, que mos-
trou a qualidade e a pujança profis-
sional da nossa Universidade. E isso 
também se expressará no evento que 
se realizará na Estação Guanabara. 

Você está convidado a participar 
e incentivar outros a fazê-lo.  

.

95%
De satisfação entre
os funcionários da

Unicamp

Para adesões realizadas 
em junho e julho
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CONSULTE O GGBS SOBRE O PLANTÃO DE NOSSO REPRESENTANTE NA UNICAMP OU SE PREFERIR ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO 
FONE: 3733-4334 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.HOSPITALSANTATEREZA.COM.BR/UNICAMP

Para os colaboradores 
da Unicamp 

e seus dependentes

*Carência ZeroCompromisso Cumprido!

PLANOS À PARTIR DE R$ 105,00

O 1º. Encontro dos Profissionais que 
ingressaram na Unicamp como adoles-
centes ou juvenis, que no encontro se 
expressou pelo termo "ex-menores", foi um 
reconhecimento da Universidade para este 
conjunto específico de profissionais (ex-
patrulheiros, ex-mensageiros e ex-guardi-
nhas). O encontro, que contou com ilustres 
presenças externas, do CAMPC e da 
AEDHA, também contou com a pre-sença 
do Magnífico Reitor, Prof. Fernando Costa e 
da Coordenadora da DGRH, Patrícia Mora-
to Lopes. Configurou-se assim a 
organização de um projeto de reconhe-
cimento, valorização e registro de memórias 
da rica trajetória desses funcionários na 
Universidade.

Convite: Um livro em fase de produção, com 
apoio aprovado pelo Conselho de Orienta-
ção do GGBS, faz parte do projeto. Todos os 
profissionais da Unicamp que se enquadram 
no perfil citado (ex-menores trabalhadores 
da Unicamp) estão convidados a participar. 
Entre em contato com a Comissão ou com o 
GGBS para agendar a coleta do seu depoi-
mento que passará por uma revisão e adap-
tação jornalístico/literária e, assim, fará par-
te do livro que deverá ser lançado ainda este 
ano e contará com a participação de Celso 
Palermo, profissional do IA, ex-patrulheiro, 
que se especializou em fotografia e arte fo-
tográfica e dará importante colaboração na 
parte visual do livro. 

A parceria Unicamp (GGBS) com o 
SESC Campinas e Piracicaba, que aten-
de centenas de funcionários, docentes e 
seus dependentes, acaba de ser reno-
vada. Estão abertas adesão ou reno-
vação com valor de matrícula do inte-
resse social, a custo anual bastante dife-
renciado em relação aos praticados aos 
que não são comerciários. 

Informe-se no GGBS pelos ramais 
1-5101 ou 1-4852.

.

Livro conta trajetória de
profissionais da Unciamp

Oficina de Redação do Proseres: 
novas turmas em julho

Reunião da Comissão com representantes 
da editora que produzirá o livro 

Reunião da Comissão com representantes 
da editora que produzirá o livro 

Parceria com o SESC renovada
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A terceira edição do Simtec, que ocor-
reu nos dias 25 e 26 de maio no Centro de 
Convenções e Ginásio Multidisciplinar da 
Unicamp contou com palestras, expo-
sição de pôsteres, oficinas, apresentações 
culturais e mesa redonda. Uma atração 
que esse ano despertou o interesse dos 
participantes foi os 41 minicursos de 
diversos temas que aconteceram entre os 
dias 17 e 21 de maio, em vário locais do 
campus (veja matéria na página 8).

No primeiro dia de Simpósio (25 de 
maio) as atividades começaram com a 
Mesa de Abertura, composta pelo Reitor 
Prof. Fernando Costa; a coordenadora da 
DGRH, Patricia Lopes; o ex-reitor, Prof. Ta-
deu Jorge; e o presidente da Comissão 
Organizadora do Simpósio, Edison Car-
doso Lins. 

Logo após, teve início a exposição das 
4 palestras do dia, todas, com a presença 
dos inscritos que lotaram o auditório III do 
Centro de Convenções. O jornalista e 
roteirista Beto Ribeiro foi o primeiro a subir 
ao palco. Com o tema “Poder S/A – O 
Cotidiano Corporativo” ele debateu o 
dia-a-dia das grandes empresas e pro-
vocou reflexões relacionadas ao convívio 
nesses locais. Depois de um pequeno in-
tervalo, foi a vez da filósofa e apresen-
tadora Marcia Tiburi expor o “Trabalho e 
Conhecimento: formas de pensar e agir 
na era digital”. 

Durante o horário do almoço, os par-
ticipantes do III Simtec tiveram a opor-
tunidade de visitar os 399 trabalhos que 
estavam distribuídos no Ginásio Multidis-

ciplinar entre os eixos temáticos: Adminis-
tração e Gestão; Área de Exatas e Tecno-
lógicas; Ciências Humanas e Artes; Mé-
dica e Biológica; Desenvolvimento Huma-
no e Qualidade de Vida.

No horário das 14h30, o filósofo Mario 
Sergio Cortella iniciou a sua apresen-
tação sobre “Ética, Indivíduo, Sociedade e 
Empresa”. Os objetivos principais da pa-
lestra foram refletir a presença destes va-
lores na organização do trabalho; discutir 
a dimensão ética da prática profissional; 
contribuir para a ampliação da cons-
ciência dos trabalhadores e de sua atua-
ção no contexto da empresa e da socie-
dade. Para finalizar as palestras do dia o 
convidado foi o ex-jogador de futebol e 
atual dirigente da Fundação Gol de Letra, 
Raí de Oliveira, que abordou o tema “O 
Benefício Individual dentro do Coletivo”. 

A programação do dia 26 começou 
com um café da manhã e a abertura ofi-
cial de visitação aos pôsteres no Ginásio 
da Universidade. Para o encontro, esteve 
presente os convidados da USP e Unesp 
bem como o vice reitor Edgar De Decca, 
representando o Prof. Fernando Costa. 
Após a solenidade, teve início a palestra 
“O papel de cada um na inclusão da pes-
soa com deficiência”, ministrada pela jor-
nalista Katia Fonseca, que despertou de-
bates  sobre o tema. 

Os profissionais que começaram na 
Unicamp ainda menores também tiveram 
espaço no Simtec. Durante o Simpósio foi 
exibido um vídeo do I Encontro de Ex-
menores Trabalhadores da Unicamp e o 
lançamento oficial do processo de pro-
dução de um livro contendo a trajetória 
deste segmento, seguido das apresen-
tações culturais do Grupo Chorando na 
Sombra e um concerto com a Orquestra 
Sinfônica da Unicamp.

O encerramento do Simtec ficou por 
conta da Mesa Redonda. Com o tema “Os 
desafios para o desenvolvimento profis-
sional – Unicamp, USP e Unesp”, a media-
dora Vera Camargo acompanhou as re-
presentantes de RH da USP, Luciana 
Zendron; da Unesp, Emilia Tovolli; e da 
Unicamp, Luciane Lopes, que juntas, 
debateram as políticas de Recursos Hu-
manos de cada Universidade. Após o en-
contro, os participantes tiveram a opor-
tunidade de acompanhar o show de Paulo 
Braga e Arrigo Barnabé cantando Lupi-
cínio Rodrigues.

Designada pelo Reitor Prof. Fernando Costa, a Comissão Organizadora do III Simtec contou com a participação dos colaboradores da Unicamp de diversas carreiras, que 
 juntos, construíram um evento representativo desse segmento profissional. Acompanhe nas fotos abaixo alguns membros da comissão e equipe de colaboradores.

Programação privilegia desenvolvimento profissional

Detalhe do Ginásio da Unicamp, 
onde ocorreu a visitação aos pôsteres, 

exposições e shows artísticos

Um evento construído por muitas mãos e diversas competências

Participantes do 
Simpósio durante a 

visitação aos pôsteres, 

Comunidade Participativa

Para comemorar o Dia do Trabalho, o 
GGBS, em parceria com Caism, FOP e as 
unidades de Limeira, preparou uma série de 
palestras. 

O palestrante convidado foi o Prof. Fer-
nando Fernandes, consultor do SEBRAE e 
especialista em motivação. O tema da pa-
lestra foi “Cooperação e Motivação”, com o 
objetivo de gerar uma reflexão sobre o dia a 
dia de trabalho. Segundo o Prof. Fernan-
des, a ideia foi apresentar algumas dicas e 
“brincadeiras” que fazem as pessoas pensar 
sobre suas atitudes e como elas se sentem 
durante o seu trabalho. Uma analogia 
usada durante a palestra foi a que mais 
chamou a atenção dos ouvintes: todos se-

Ganhador da Maratoninha 

promovida pela Caixa

 é da UNICAMP

.

Uma ação entre a DGRH (DEdiC) e o 
GGBS, resultou em mais uma excelente 
participação da Unicamp em aconteci-
mentos esportivos.  Desta vez o garoto Artur 
Amaral Rosa, 8 anos,  obteve o 1º lugar na 
Maratoninha, evento anual realizado pela 
Caixa Econômica Federal, do qual o GGBS 
é parceiro. Artur é estudante do 3° ano na 
EE Prof. Sérgio Porto, que fica no campus e 
também matriculado no Prodecad, que in-
tegra a Divisão de Educação Infantil e Com-
plementar (DEdiC) da DGRH. 

A corrida ocorreu no dia 16 de maio no 
Parque Ecológico Monsenhor Salim, e rece-
beu atletas-mirins de 7 a 13 anos.

Orgulhoso, o pai Raimundo Josemir 
Costa Rosa, trabalhador terceirizado da 
manutenção da Moradia Estudantil, conta 
que, por não ter carro, saiu de casa, no 
Bairro Matão em Campinas, no domingo 
do evento, às 5h da manhã, pois iria pegar 
carona com um amigo, cujo filho também 
participaria da Maratoninha, no centro de 
cidade. “Fiquei muito feliz pelo Artur e pelo 
resultado também, com certeza vou conti-
nuar a incentivá-lo a praticar esportes, mas 
claro, sem esquecer dos estudos”. 

GGBS realiza palestra de 
Responsabilidade Social

No último dia 10, no auditório da AFPU, 
o GGBS realizou a palestra “A Dimensão 
Prática da Responsabilidade Social”, minis-
trada pelo comunicador e atual coorde-
nador do Projeto Bate Lata, Milton Pereira. 
No local também aconteceu uma exposi-
ção de artesanato do grupo de mães da 
Fundação Orsa.

.

guraram uma folha e a balançaram, fazendo 
um som alto. Em seguida Fernando pediu 
para que as pessoas amassassem o papel e o 
desamassem, e que tentassem balançar para 
emitir algum som, o que não aconteceu.

“O mesmo acontece com as pessoas, 
começamos cheios de energia e com o tempo 
ficamos amassados e a energia vai embora. 
Devemos evitar ser amassados e manter nosso 
vigor”, explicou. 

Nas palavras do coordenador do Grupo 
gestor, Edison Cardoso Lins, o Dia do Traba-
lho é um momento para pensar e repensar 
sobre nossas condições de trabalho e como 
nós agimos para que ele seja sempre praze-
roso e gratificante. 

niu cerca de 850 participantes entre crianças, 
jovens e adultos, um número maior em rela-
ção ao primeiro evento realizado em 2008 
que concentrou 250 crianças. Para Roberto 
Carlos Souza (Fubá) além dos funcionários 
ajudarem o município a vencer a disputa, é 
um incentivo para que a comunidade univer-
sitária pratique uma atividade fisíca. 

Esse ano Campinas terá que superar o nú-
mero de participantes da cidade de Goiânia 
para vencer o desafio, e para isso disponibi-
lizou pontos importantes da cidade como a 
Lagoa do Taquaral, a Praça Rui Barbosa e a 
própria Unicamp. No ano passado, Cam-
pinas venceu a cidade de Monterrey, no Mé-
xico. Goiânia também foi a vencedora depois 
de derrotar Caracas, da Venezuela.

A Unicamp abriu mais uma vez as portas 
no último dia 27 de maio para a realização 
do Dia do Desafio, evento anual que tem 
como objetivo promover uma competição 
saudável entre cidades do mesmo porte 
para que elas consigam mobilizar o maior 
número de pessoas para a prática de ativi-
dades esportivas por 15 minutos. Com o 
apoio do GGBS, em parceria com o SESC-
Campinas e a Secretaria de Extensão da 

, repre-
sentada por Emerson Teodorico Lopes, é a 
terceira vez que a Universidade participa 
do evento.

A ação ocorreu em seis pontos do cam-
pus (EE Sérgio Porto, Prodecad Infantil e 
Apoio, CEMEC, CAISM, HC e FEF), e reu-

Faculdade de Educação Física (FEF)

Dia do Desafio Evento incentiva 
a prática esportiva

Palestra motivacional comemora o Dia do Trabalho

Artur e seu pai 
Raimundo Josemir

Artur e seu pai 
Raimundo Josemir
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Mesa redonda discute desafios profissionais na USP, Unicamp e UnespOficinas e exposições aconteceram no Ginásio durante Simpósio

"Como diz o ditado: a 
união faz a força. E foi 
isso que aconteceu no 
III Simtec. Cada um 
doou um pouquinho 
de si para que conse-
guíssemos um evento 
de peso".

Gildenir C. Santos

“Para mim, o Simpósio 
foi além de um 'even-
to'; foi um 'espetáculo' 
riquíssimo em con-
teúdo, que colocou os 
trabalhadores da Uni-
versidade como  prota-
gonistas do que assis-

Com a palavra, a Comissão...

Participantes falam sobre o Simpósio

Reunidos em uma só me-
sa, os representantes da USP, 
Unesp e Unicamp discutiram 
no último dia do Simtec (26 
de maio) as políticas de Re-
cursos Humanos de cada 
Universidade. Entre as pautas 
do encontro estavam o plano 
de carreira de cada institui-
ção e as formas de estimular 
e auxiliar a qualificação dos 
profissionais.

Representando a Universi-
dade Estadual de Campinas, 
esteve a assessora técnica da 
DGRH, Luciane Lotti, que ex-
plicou que parte do desafio é a revisão e 
aprimoramento da carreira e da avaliação 
de desempenho profissional. “É preciso ga-
rantir um aprendizado e treinamento contí-
nuo para aperfeiçoar a mão de obra e con-
tribuir para o desenvolvimento da Univer-
sidade”, enfatizou. 

A coordenadora de RH da USP, Luciana 
Zendron, iniciou sua fala elogiando o Sim-
pósio que, segundo ela, é um evento inova-
dor e cria uma troca de experiências entre os 
funcionários das diversas categorias. Mas, 
tratando da política de Recursos Humanos 
da USP, Luciana destacou que a capacitação 
e desenvolvimento dos funcionários são de 
responsabilidade de cada unidade. “É pre-
ciso conciliar as necessidades de especia-
lização com os recursos, por isso, temos 
trabalhado com treinamentos a distância 
porque o custo é baixo e o colaborador 
pode fazer no tempo livre”, revelou. 

Com relação ao plano de carreira, a 
coordenadora explicou que a Universidade 
de São Paulo está produzindo um sistema 
para auxiliar na decisão. “Na área de quali-
dade de vida temos um projeto para colocar 
um sistema com dados de todos os cursos e 
especializações feitas pelos funcionários, 

assim quando surge uma vaga fica mais 
fácil analisar a decolagem da carreira”, 
disse.

Emilia Tovolli, representante da Unesp, 
afirma que o desenvolvimento profissional 
de forma permanente é um dos grandes 
desafios do Recursos Humanos. “É preciso 
olhar esse desenvolvimento profissional co-
mo responsabilidade do servidor e da 
instituição. Nós, como formadores de co-
nhecimento, precisamos oferecer meios de 
aprimoramento aos funcionários, mas 
esses, precisam buscar o conhecimento”, 
completou. De acordo com Emília, o cola-
borador de cada área da Unesp precisa 
procurar junto ao seu responsável as 
necessidades de estudo e aprimoramento e 
assim fazer parte do plano de “Gestão de 
Desempenho”. 

Dentro do plano de carreira da Univer-
sidade existe o crescimento horizontal – o 
funcionário sobe de cargo de acordo com 
os cursos desenvolvidos na área de atua-
ção. Já na promoção vertical, é exigido o 
nível superior – o profissional faz uma espe-
cialização e recebe uma promoção. “Essa é 
uma maneira de estimular os servidores a 
buscarem a mobilidade funcional pela 

formação, e dessa maneira 
nosso quadro de trabalha-
dores fica mais qualificado”, 
disse Emilia.

timos e participamos. Todos nós pudemos 
aprender, ensinar e compartilhar conheci-
mentos; conhecer nossas práticas atuais, 
nossa documentação, nossas experiências, 
nossas habilidades, nossas tecnologias. É um 
evento muito importante e que deve ser 
continuado”.  Rosane Ferreira Garcia Prado

“O Simpósio de Profissi-
onais da Unicamp é hoje o 
evento mais significativo 
para o corpo de trabalha-
dores da Universidade. A 
difusão do conhecimento, a 
troca de experiências e a 
qualidade dos trabalhos e 
minicursos reforçam a necessidade de conti-
nuidade do mesmo”.  Orlando Carlos Furlan

 “Participar da organi-
zação do III Simtec foi, 
para mim, uma expe-
riência extremamente 
gratificante, não só pe-
las pessoas que conhe-
ci (o que ampliou meu 
leque de amizades), 
mas também por ter a oportunidade de me 
familiarizar com vários trabalhos que são 
realizados na Universidade. Os minicursos 
dos quais participei foram excelentes e as 
palestras me incitaram à reflexão. Mas o 
que mais me emocionou foi ver, em cada 
palestra realizada, o auditório repleto de 
pessoas que buscam conhecimento. Não 
existe palavra para expressar esse senti-
mento”.  Ademilde Felix

Da esq. p/ dir.: a coordenadora da mesa Vera Regina Toledo Camargo, e as representantes das três 
universidade paulistas: Luciana Zendron da USP, Emilia Tovolli da Unesp e Luciane Lotti da Unicamp.

  Edições futuras

Com objetivo de conhecer 
os trabalhos desenvol-
vidos pelos colaboradores 
da USP e Unesp, o GGBS 
– unidade organizadora 
do Simtec, sugeriu, du-
rante a mesa redonda, um 

Simpósio com a participação das três 
Universidades.

De acordo com Edison Lins, presi-
dente da comissão, essa é uma maneira 
de integrar os funcionários e mostrar 
que eles também auxiliam na produção 
de conhecimento e pesquisa das ins-
tituições. 

A proposta é que o Simpósio acon-
teça nos critérios atuais, mas com a 
participação estratégica das três Univer-
sidades, ou seja, com apresentação de 
trabalhos e exposições de todos os 
interessados. 

Para o vice-reitor, Edgar De Decca, 
essa iniciativa trará grandes avanços 
para o relacionamento das instituições. 
“É importante que a Unicamp, USP e 
Unesp se unam em torno de um objetivo 
comum como a atualização profissional 
de seus colaboradores”, destacou.

A data para o Simpósio ainda não foi 
determinada, mas os representantes das 
outras duas Universidades vão receber o 
convite para manifestar o interesse da 
participação.

.

Apresentações culturais 
enriquecem programação 

do evento
Os integrantes do grupo Chorando na 

Sombra animaram os visitantes do Sim-
pósio na manhã do dia 26. O repertório 
selecionado para a apresentação incluiu 
choros de grandes compositores como 
Pixinguinha, Altamiro Carrilho, Ernesto 
Nazaré, Jacó do Bandolim; choros de au-
toria da banda e canções de composi-
tores contemporâneos como Luciana 
Rabelo e Paulinho da Viola.

Na tarde do mesmo dia foi a vez do 
concerto com o grupo de músicos da 
Orquestra Sinfônica da Unicamp. Após a 
solenidade e coquetel de encerramento, 
os músicos Paulo Braga e Arrigo Barnabé 
subiram ao palco, interpretando canções 
de Lupcínio Rodrigues.

.

Ao entrar no Ginásio Multidisciplinar 
da Unicamp, além da exposição de pôs-
teres, os visitantes puderam conferir os 
stands dos parceiros do III Simtec e expo-
sições de fotografia, origami, artesanato, 
pintura, entre outros.

A área da saúde também marcou pre-
sença com a 'Feira do Cecom' e a 'Barraca 
da Prevenção'.

Os fotógrafos Antoninho Perri e Anto-
nio José Scarpinetti, funcionários da As-
sessoria de Comunicação (Ascom), parti-
ciparam com a exposição 'Cotidiano do 
Profissional da Unicamp'. A mostra reuniu 
registros fotográficos de trabalhadores da 
Universidade exercendo diferentes ativi-
dades, desde a manutenção do campus, o 
cultivo de plantas até tarefas laboratoriais 
e da área da saúde. 

Celso Palermo, funcionário do Instituto 
de Artes (IA), também exibiu parte de seu 
trabalho no ensaio fotográfico 'Sítio de 
Celso Palermo: ato ou efeito de sitiar, 
cercar, rodear, assediar'.

Os artistas do campus tiveram espaço 
com a 'Mostra da Oficina de Arte e Arte-
sanato do Instituto de Química', a 'Exposi-
ção de Origami' e a 'Exposição A Arte e a 
Cultura do Povo Brasileiro', do artista 
plástico Guilherme Cotegipe.

A 'Oficina de Pipas Olivieri', apresentou 
aos interessados os processos de constru-
ção de pipas e promoveu o resgate desta 
arte milenar. Assim como as mostras 'Reci-
clagem e Reutilização de Materiais' e 'Mais 
do que papéis: reciclando vidas', desper-
taram a atenção para questões ambien-
tais.

Um dos locais mais visitados foi o stand 
do Senac, que ofereceu massagem facial 

“Acho muito válida a iniciativa do 
Simpósio para os funcionários 

mostrarem o que estão fazendo de 
melhor no dia-a-dia na 

Universidade” 
Caio Albuquerque dos Santos, funcionário do CPQBA

“O Simpósio é bom para encontrar 
amigos e perceber que todo mundo 
está fazendo o melhor no local de 

trabalho”  
Cristina Boccato Ferreira, funcionária da Faculdade de 

Engenharia de Alimentos (FEA)

“Eu acho o Simtec uma grande parceria, 
principalmente porque no projeto existe 

a preocupação com o funcionário”  
Marcelo Francisco Bombarte, docente e coordenador de 

Massoterapia do Senac

“O Simtec é importante porque valoriza 
a mão de obra. Quando você dá a 

oportunidade dos funcionários 
mostrarem a competência e dedicação 

do trabalho é fantástico”  
Antônio Carlos da Costa, funcionário do Instituto de Física 

“Gleb Wataghin” (IFGW)

“É um evento importante porque 
muitos profissionais não têm a 
oportunidade de participar de 

Simpósios fora do país, por serem 
específicos”

Vanessa Bizotto, funcionária do Centro de Estudo do 
Petróleo (CEPETRO)

www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

Confira no site do Simtec  galeria de fotos de todas as 
atividades desenvolvidas durante o evento

.

www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

Fotografias, mostras de arte, artesanato e 'stand' de massagem atraíram a atenção dos visitantes do evento

com hidratação e massagem nas costas. 
De acordo com o coordenador Marcelo 
Francisco Bombarte, foram realizados 
mais de 300 atendimentos nos dois dias 
do Simpósio.

Os parceiros do III Simtec também esti-
veram presentes nos stands. Entre eles, 
estão Sesi, Uniodonto, Mestra – Cursos 
Profissionalizantes, Azul Linhas Aéreas, 
Genese, BV e Alfa Financeira. 

Oficina de PipasOficina de Pipas

Oficina de ArtesanatoOficina de Artesanato

Stand do Senac - massagem e hidrataçãoStand do Senac - massagem e hidratação

Grupo 
Chorando 
na Sombra

Grupo 
Chorando 
na Sombra

Paulo Braga e 
Arrigo Barnabé
Paulo Braga e 

Arrigo Barnabé



A funcionária Liria 
Garcia Dias, do Colégio 
Técnico de Limeira 
(COTIL), faz parte do 
conjunto de trabalha-
dores que participou do 
Simpósio com exposição 
de painel. Ela conta que 
o tema de seu pôster foi 
baseado na experiência 
profissional e no conhe-
cimento adquirido em 
seminários e palestras sobre o tema. “É a 
oportunidade de mostrar o que faço como 
funcionária do protocolo e arquivo no COTIL 
e apresentar para os meus colegas a necessi-
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dade de mudanças, que 
já vêm acontecendo na 
Universidade, do papel 
para o digital”, afirma.

Já o painel de Maria 
Isabel de Paolis, exposto 
no eixo temático Admi-
nistração e Gestão, a-
presentou um projeto pi-
loto da pediatria do Hos-
pital das Clínicas (HC).  
A funcionária participou das edições ante-
riores do Simpósio e acredita que a iniciativa 
permite o reconhecimento à força de trabalho 
da Unicamp. “Deveria haver 'mini Simtec' nas 
unidades da Universidade”, sugere. 

Exposição de pôsteres reafirma a qualidade dos trabalhos41 minicursos proporcionam atualização profissional aos participantes
Aulas ministradas por funcionários da Universidade aconteceram entre os dias 17 e 21 de maio

Nesta edição o Simtec ofereceu aos 
interessados 41 minicursos, divididos en-
tre os períodos da manhã, tarde e noite. 
Segundo dados da organização do Sim-
pósio, mais de 1.600 pessoas, entre pro-
fissionais da Unicamp e comunidade 
externa, manifestaram interesse, sendo 
que mais de 60% dos inscritos compare-
ceram às aulas. 

As temáticas apresentadas abrange-
ram desde cursos de negociação finan-

Media Training - 
O que você precisa 
saber sobre a mídia

Media Training - 
O que você precisa 
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Como organizar um ambiente 
físico na creche
Como organizar um ambiente 
físico na creche
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exposição de 
pôsteres no 

Ginásio da Unicamp

Panorâmica da 
exposição de 
pôsteres no 

Ginásio da Unicamp
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Teleduc - 
Ambiente Virtual 
de Aprendizagem
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Você conhece o 
queijo que consome?
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ceira, comunicação e qualidade de vida 
no ambiente de trabalho até oficinas de 
pintura, dança de salão e cursos sobre 
queijos e iogurtes (confira a relação completa no site 
do simtec: www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec). 

De acordo com Edison Lins, presidente 
da comissão organizadora do III Simtec, 
“os cursos de curta duração conferiram, 
juntamente com os resumos e a exposição 
de pôsteres, outra área de expressão pro-
fissional qualificada da Unicamp”.

Coordenador do minicurso 'Negociação: 
preparando-se para o melhor', Orlando 
Carlos Furlan, ATU do Instituto de Eco-
nomia, apresentou aos participantes os 
desafios diários da tarefa de negociar e 
compartilhou conceitos, com o objetivo 
de desenvolver as habilidades dos partici-
pantes enquanto negociadores de suces-
so. 

Para isso, foi aplicada a dinâmica da 
venda de um apartamento. “Ela foi rea-
lizada em duplas e todo comprador 
negociou com um vendedor”, explica Fur-
lan. A experiência constatou que atinge 
um bom resultado aquele que começa 
pedindo um valor maior do imóvel e, de 
outra forma, quem oferece menos, conse-
gue pagar um preço menor ao final.

O ATU ainda demonstra interesse em 
participar da quarta edição do Simtec e 
propõe ideias para o novo curso. “Irei me 
atualizar e apresentar um minicurso ainda 
mais dinâmico”, planeja.

Pela segunda vez o minicurso ‘Cerimo-
nial e Comunicação’, ministrado pelo 
Grupo de Trabalho (GT) – Cerimonial 
Unicamp fez parte da programação do 
Simpósio. Com um novo título, a proposta 
em 2010 foi informar os profissionais so-
bre as configurações e etapas protoco-
lares indicativas para o planejamento e 
organização dos eventos realizados na 
Universidade. De acordo com Antonio 
Ravagnani, Relações Públicas do Hospital 
das Clínicas (HC), “o curso contribuiu, 
entre outros fatores, para a manutenção 
da imagem de excelência da Unicamp, 
considerando-se ser as cerimônias públi-
cas a exposição máxima dos represen-
tantes da alta administração da institui-
ção”, afirma. 

Roberta Cristina Tartarotti, bibliotecária 
do Instituto de Biologia (IB), participou dos 
minicursos 'Iogurtes e Leites Fermentados', 
'Entendendo a Comunicação Humana' e 

'Formação de Educador Brinquedista'. Ela 
relata que estas temáticas chamaram a 
sua atenção pela oportunidade de 
melhorar a atuação no trabalho e em 
casa. “Tenho dois filhos e com os cursos 
aprendi a fazer iogurte natural, jogos dife-
rentes que posso desenvolver em casa, 
além de trabalhar a comunicação, que 
permite melhorias no meu trabalho”, diz.

Já para a funcionária Silvana Milanin 
Mendes, da Diretoria Acadêmica (DAC), 
a participação nos minicursos de 'Dança 
de Salão' e 'Libras – Linguagem Brasileira 
de Sinais', despertou a sensação de 'quero 
mais': “Escolhi ambos os cursos por 
aprendizado pessoal. Acredito que pre-
cisamos sair do sedentarismo, e praticar a 
dança é um ato que faz bem para o corpo. 
Aprender a linguagem dos sinais também 
foi ótimo, pois estamos sujeitos a lidar 
com pessoas com deficiências, seja qual 
for a atividade que desempenhamos”, 
afirma.

Adelia Reggio Machado, diretora do 
Centro de Convivência Infantil da 
Unicamp (CECI), que havia participado 
do II Simtec, este ano marcou presença no 
minicurso “Como organizar um ambiente 
físico na creche que favoreça a quali-
dade de vida do profissional que nela 
atua”. Para a funcionária, a escolha do te-
ma foi extremamente oportuna: “Estamos 
vivenciando a transformação dos espaços 
das creches aqui na Universidade e a 
partir da troca de experiências é que 
surgem as ideias e discussões”, observa. 
O curso foi coordenado pela funcionária 
Roberta Rocha Borges, da Diretoria Geral 
de Recursos Humanos (DGRH), e apre-
sentou reflexões sobre a organização dos 
ambientes das creches, de modo a torná-
los mais confortáveis e atrativos para os 
adultos e crianças que neles passam 
longas horas do dia.  

Confira galeria de fotos no site do Simtec (www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec)
.

Palestrantes e participantes opinam

Com a abertura das inscrições on line para 
os trabalhos, as funcionárias Silvia Angélica 
Freire, diretora do serviço de medicina do 
trabalho da DGRH, e Cristina Boccato, da 
Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA), 
enviaram os seus resumos. Elas foram as 
primeiras a realizar o cadastro.

O trabalho de Silvia tem como tema a rea-
bilitação profissional. “O Simtec permitiu visi-
bilidade para o projeto e para o tema, referên-
cia na medicina do trabalho”, conta.

No caso de Cristina, a conscientização dos 
alunos de graduação e pós-graduação no 
tratamento de resíduos em laboratórios, des-
pertou a temática para a produção do resu-
mo. “Após a coleta dos dados foi só colocar no 
papel”, lembra a funcionária, que realizou o 
trabalho em co-autoria com duas colegas. 
Para ela, o Simpósio “é a oportunidade de 
mostrar que todo mundo está fazendo o me-
lhor no local de trabalho e na Universidade”, 
encerra.

A visita oficial aos pôsteres, 
que ocorreu na manhã do se-
gundo dia do evento (26/05), 
contou com a presença do 
vice-reitor da Universidade, 
Prof. Edgar De Decca. Ele 
confirmou incentivo ao Simpó-
sio e relembrou seu envolvi-
mento na edição anterior 
(2008), quando participou da 
seleção dos melhores trabalhos 
- apoio que continua no Simtec 
de 2010. De Decca represen-
tou o reitor Fernando Costa, 
que estava em Brasília na oca-
sião, recebendo a insígnia de 
reconhecimento como pesqui-
sador de referência no país.

Primeiros resumos enviados

A participação dos profissionais

Visita oficial aos pôsteres é prestigiada pelo vice-reitor

Nos dias 25 e 26 de maio, o Ginásio 
Multidisciplinar da Unicamp esteve 
repleto de painéis. No total foram 399 
trabalhos em formato pôster, produzidos 
pelos profissionais das diversas carreiras 
da Universidade e avaliados por uma 
Comissão Científica também composta 
por trabalhadores da instituição. 

Durante a mostra, aberta ao público, 
os painéis estiveram distribuídos em cinco 
eixos temáticos (Administração e Gestão; 
Exatas e Tecnológicas; Ciências Humanas 
e Artes; Médica e Biológica; Desenvol-
vimento Humano e Qualidade de Vida).

Edison Lins, presidente da Comissão 
Organizadora do Simpósio, diz que “o 
Simtec, nesta terceira edição, reafirmou-
se como espaço qualificado de mostra 
profissional da excelência que caracteriza 
a Universidade”. E complementou, ressal-
tando que o evento, além disso, propôs a 
atualização de ideias, integração, motiva-
ção, participação e posicionamento pro-
fissional dos funcionários no cenário de 
desenvolvimento das atividades da insti-
tuição, forma pela qual, a sociedade bra-
sileira é alcançada.

Liria GarciaLiria Garcia Maria IsabelMaria Isabel
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Ciclo de palestras reúne cerca de 2 mil pessoas no auditório do Centro de Convenções
Beto Ribeiro apresenta histórias do 
mundo corporativo em palestra de 

abertura

Intitulada 'Poder S.A. – O Cotidiano 
Corporativo', a exposição do jornalista e 
roteirista Beto Ribeiro abriu o ciclo de 
palestras do III Simtec. 

Ele inspirou a apresentação no livro, de 
sua autoria, e título semelhante ao da pa-
lestra, lançado em 2008 (Poder S.A. – 
Histórias Possíveis do Mundo Corpo-
rativo).

De forma inteligente, lú-
dica e com dose equili-
brada de acidez o pales-
trante abordou o dia-a-dia 
das grandes empresas e 
provocou reflexões relacio-
nadas ao convívio nesses 
locais. Conteúdos como o 
mapa do chefe, sete di-
tados corporativos e cinco 
respostas que valem bônus 
fizeram parte da palestra.

Para o jornalista, o que 
existe em grande escala 
nas empresas é a falta de 
líderes natos. “Um chefe 
precisa ter a liderança na-
ta. O líder real é aquele que tem isso 
dentro de si. Pode-se treinar um pintor que 
ele fará bons quadros, mas é diferente 
daquele que possui a sensibilidade natu-
ral para a pintura. Se não existe a lide-
rança nata, com o treino, pode-se conse-
guir bons gerentes técnicos”, afirma.

Outra questão apontada por Beto é a 
do chefe ideal: “nunca haverá um 'bom 
chefe' aos olhos do funcionário”. Uma das 
dicas, segundo o roteirista, e faz parte da 
tarefa dos gestores, é 
saber encaixar o traba-
lhador no lugar certo, de 
acordo com o perfil de 
cada um. “A promoção 
deve estar relacionada 
com o perfil e a liderança, 
ou seja, o tempo de 
serviço não deve ser o 
fator determinante”.

Assim como a chefia, 
Beto acredita que a área 
de Recursos Humanos de 
uma empresa não deve 
agir como terapeuta do 
funcionário e que um bom currículo é 
aquele que não assusta o contratante: 
“trabalhe o seu currículo de forma que 
não intimide quem irá te contratar. Se você 
não fala inglês, por exemplo, é melhor 
não colocar o idioma do que mentir”, 

avisa.

Se a ideia é crescer na empresa, o 
jornalista lembra que cabe ao funcionário 
trabalhar o marketing pessoal, para ser 
lembrado pelo superior na hora da 
promoção. E ainda alerta: “isso não 
significa copiar pessoas e sim, descobrir e 
trabalhar o que existe de melhor em 
você”.

Marcia Tiburi discute sobre trabalho e 
conhecimento na era digital

Na sequência foi a vez de 
Márcia Tiburi ir à mesa minis-
trar sua palestra com o tema 
'Trabalho e Conhecimento: 
formas de pensar e agir na era 
digital'.

O auditório três do Cen-
tro de Convenções estava 
lotado quando a filósofa co-
meçou a sua palestra. 
Seguindo o tema proposto, 
ela iniciou polemizando ao 
afirmar que ninguém pode se 
achar melhor que o outro 
quando o assunto é conhe-
cimento, pois para se ter um 
entendimento de algo basta 
pesquisar e as novas tecno-

logias ajudam muito para aprimorar a 
busca pela compreensão das coisas.

“É na sala de aula que se concretiza a 
função de passar o conhecimento”. Com 
essa frase Márcia sintetizou sua palestra, 
ao falar da era digital para se obter 
conhecimento. Segundo a palestrante a 
melhor interatividade que existe é entre 
aluno e professor e que a época da sala 
de aula não pode ser perdida, deve-se 
saber usar os meios digitais, mas sem 

abandonar o conheci-
mento adquirido por 
outras pessoas, afinal de 
contas filosofia é conver-
sação.

Dando seguimento à pa-
lestra, Márcia destacou a 
importância da evolução 
tecnológica para a melho-
ria da difusão do conhe-
cimento. Ela lembrou tam-
bém que as novas tecno-
logias causaram uma 
aproximação e ao mesmo 
tempo um distanciamento 

entre as pessoas, mas isso depende da 
profundidade do relacionamento que 
queremos. “Não vejo mal nenhum em se 
comunicar com alguém do outro lado do 
mundo e nunca vê-la, desde que esse não 
seja o único tipo de contato que se tenha”.

Concluindo sua palestra, Márcia salientou 
que as novidades digitais são sempre bem 
vindas desde que não viremos reféns delas, 
um bom exemplo é a internet que ajudou a 
ampliar a democracia no Brasil. 

Ética, individuo, sociedade e empresa foram 
os temas tratados por Cortella no Simpósio

Após a pausa para o almoço foi a vez do 
filósofo, mestre e doutor em Educação pela 
PUC-SP Mario Sérgio Cortella, passar a sua 
visão sobre ética, indivíduo, sociedade e 
empresa.

 Os objetivos principais de sua apresenta-
ção foram refletir a presença destes valores 
na organização do trabalho; discutir a di-
mensão ética da prática profissional; contri-
buir para a ampliação da consciência dos 
trabalhadores e de sua atuação no contexto 
da empresa e da sociedade.

 Com bom humor, o palestrante apre-
sentou estes conceitos e conduziu a palestra 
citando fatos cotidianos. Para ele, ética é o 
conjunto de valores, princípios e metas 
utilizados para que a vida não seja diminuída 
na sua condição de expressão maior e 
máxima, é própria do universo humano e está 
conectada à ideia de convivência. 

 Quando aplicada em uma universidade 
pública, como é o caso da Unicamp, Cortella 
afirma que o conceito deve estar relacionado 
com a missão principal da instituição, de 
elevar a condição de vida das comunidades 
que a sustentam e, ao mesmo tempo, dela se 
beneficiam. “Todas as vezes que na atividade 
de funcionários ou docentes se diminui a 
competência na execução das tarefas, esta-
mos produzindo uma fratura ética”, observa. 

De acordo com o filósofo, a competência 
deve ser o horizonte daqueles que atuam na 
universidade, e o papel dos profissionais deve 
ser visto como decisivo dentro da instituição. 
“Os funcionários não são apenas o que a 
gente chama de back office, ou seja, aqueles 

.

que ficam na retaguarda; ao contrário, em 
aliança com alunos e professores, eles são a 
linha de frente do trabalho social que uma 
universidade deve fazer”. 

Para finalizar, o educador elogiou a rea-
l ização do 
Simpósio, as 
p re t en sões  
da iniciativa e 
afirmou que 
o evento é 
uma expres-
são da inteli-
gência estra-
t é g i c a  d e  
quem quer 
criar futuro e 
protegê- lo.   
O auditório 
repleto, a-
plaudiu com 
entusiasmo o 
palestrante 

A satisfação do trabalho em grupo 
e ajuda ao próximo marcaram palestra 

do ex-jogar Raí 

Raí Vieira de Oliveira passou o seu relato 
de vida sobre os benefícios de se trabalhar 
em grupo, fazendo um paralelo entre o 
esporte e o ambiente corporativo. Foi essa a 
temática da palestra apresentada por Raí. 
Com o tema 'O Beneficio Individual dentro 
do Coletivo', ele contou um pouco da sua 
carreira como jogador e experiências vividas 
como diretor da Fundação Gol de Letra.

A instituição filantrópica foi organizada 
por Raí e pelo seu amigo, também ex-
jogador, Leonardo. 

A Fundação Gol de Letra hoje conta com 
cinco programas divididos entre São Paulo e 
Rio de Janeiro, assiste aproximadamente 
1000 crianças, conta com 100 funcionários, 
20 estagiários e 55 voluntários ativos. Toda 

essa equipe trabalha em 
conjunto para propor-
cionar um futuro melhor 
às crianças e também 
preparar cidadãos que 
irão construir um mundo 
melhor.

“É preciso entender a 
importância de cada 
pessoa dentro de um 
grupo, e saber trabalhar 
em equipe para que o 
resultado seja alcan-
çado, independente-
mente do lugar que se 
trabalhe”, afirmou Raí. 
Assim como em um time 
de futebol, no ambiente 
corporativo, um grupo forte é feito de 
indivíduos que entendem e se dedicam à 
sua função. Ele também lembrou que 
quando alguém não vai bem o resultado 
do grupo é prejudicado, mas o inverso 
também acontece se o trabalho é bem 
feito. Talentos individuais aparecem nor-
malmente sem que haja uma pressão 
excessiva sobre esta pessoa.

Raí passou por sua história como 
jogador desde o começo de sua carreira, 
as dificuldades enfrentadas e a noção de 
trabalho em grupo que o esporte lhe 
proporcionou. Mencionou sua partici-
pação em uma Copa do Mundo e res-
saltou a melhor qualidade daquela equi-
pe tetracampeã, a união.

Kátia Fonseca encerra 
ciclo de palestras com 
debates sobre inclusão 

social

No dia seguinte, abor-
dando a inclusão da pes-
soa com deficiência, Katia 
Fonseca encerrou o ciclo 
de palestras da terceira 
edição do evento. Na 
manhã do dia 26, a jor-
nalista, portadora de defi-
ciência física congênita, 
despertou debates e apresentou vivências 
sobre o tema. 

 “Nasci em uma época que a sociedade 
não estava preparada para a deficiência”, 
lembra. Presidente do Centro de Vida 
Independente de Campinas (CVI-
Campinas), ONG de defesa dos direitos 
da pessoa com deficiência, a palestrante 
recorda o apoio que recebeu da mãe e a 
sua ousadia: “vim para Campinas sozinha 
e arrumei o emprego que tenho hoje sem 
nenhuma política de cotas ou de inclusão. 

.

Se eu cheguei onde estou, 
qualquer um pode chegar”, 
incentiva.

 Segundo a palestrante é 
importante que prevaleça 
nas pessoas a alteridade, ou 
seja, a capacidade de se 
colocar no lugar do outro na 
relação interpessoal.

 “Como eu posso te ajudar? 
É assim que devemos per-
guntar, porque só a pessoa 
com deficiência sabe do que 
precisa. Cada um de nós é 
um universo novo”, afirma. 
Estas também são as bases 
do trabalho desenvolvido na 

ONG que a jornalista preside.

 Outro ponto destacado na palestra foi 
o respeito à diversidade. “Inclusão social 
não é incluir a todo custo. Entre as pessoas 
com deficiência há uma diversidade e isso 
precisa ser respeitado”.

Se o assunto é mudança, Katia revela 
que é necessário modificar o olhar e a boa 
vontade do poder público e do empre-
sariado, para Campinas comemorar 
conquistas no setor. “As empresas ainda 
contratam pela obrigatoriedade da lei; e 
existem muitas que não cumprem e não 
praticam a inclusão. Ainda assim, quando 
fazem, vêem a deficiência e não a 
capacidade profissional do contratado”, 
revela.

Com conhecimento de cau-
sa, a jornalista ainda fez 
uma breve crítica à mídia e 
aos enfoques e termino-
logias usadas, muitas vezes, 
de forma errada. 

Todas as palestras foram 
realizadas com o auditório 
lotado, e no encerramento 
de cada uma, muitos elo-
gios aos temas e pales-
trantes. Assim, a proposta 
do III Simtec cumpriu o pa-
pel de causar questiona-

mentos entre os servidores, na maneira de 
vivenciar o dia-a-dia particular e profis-
sional; além da reciclagem em relação ao 
ambiente de trabalho.
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Ciclo de palestras reúne cerca de 2 mil pessoas no auditório do Centro de Convenções
Beto Ribeiro apresenta histórias do 
mundo corporativo em palestra de 

abertura

Intitulada 'Poder S.A. – O Cotidiano 
Corporativo', a exposição do jornalista e 
roteirista Beto Ribeiro abriu o ciclo de 
palestras do III Simtec. 

Ele inspirou a apresentação no livro, de 
sua autoria, e título semelhante ao da pa-
lestra, lançado em 2008 (Poder S.A. – 
Histórias Possíveis do Mundo Corpo-
rativo).

De forma inteligente, lú-
dica e com dose equili-
brada de acidez o pales-
trante abordou o dia-a-dia 
das grandes empresas e 
provocou reflexões relacio-
nadas ao convívio nesses 
locais. Conteúdos como o 
mapa do chefe, sete di-
tados corporativos e cinco 
respostas que valem bônus 
fizeram parte da palestra.

Para o jornalista, o que 
existe em grande escala 
nas empresas é a falta de 
líderes natos. “Um chefe 
precisa ter a liderança na-
ta. O líder real é aquele que tem isso 
dentro de si. Pode-se treinar um pintor que 
ele fará bons quadros, mas é diferente 
daquele que possui a sensibilidade natu-
ral para a pintura. Se não existe a lide-
rança nata, com o treino, pode-se conse-
guir bons gerentes técnicos”, afirma.

Outra questão apontada por Beto é a 
do chefe ideal: “nunca haverá um 'bom 
chefe' aos olhos do funcionário”. Uma das 
dicas, segundo o roteirista, e faz parte da 
tarefa dos gestores, é 
saber encaixar o traba-
lhador no lugar certo, de 
acordo com o perfil de 
cada um. “A promoção 
deve estar relacionada 
com o perfil e a liderança, 
ou seja, o tempo de 
serviço não deve ser o 
fator determinante”.

Assim como a chefia, 
Beto acredita que a área 
de Recursos Humanos de 
uma empresa não deve 
agir como terapeuta do 
funcionário e que um bom currículo é 
aquele que não assusta o contratante: 
“trabalhe o seu currículo de forma que 
não intimide quem irá te contratar. Se você 
não fala inglês, por exemplo, é melhor 
não colocar o idioma do que mentir”, 

avisa.

Se a ideia é crescer na empresa, o 
jornalista lembra que cabe ao funcionário 
trabalhar o marketing pessoal, para ser 
lembrado pelo superior na hora da 
promoção. E ainda alerta: “isso não 
significa copiar pessoas e sim, descobrir e 
trabalhar o que existe de melhor em 
você”.

Marcia Tiburi discute sobre trabalho e 
conhecimento na era digital

Na sequência foi a vez de 
Márcia Tiburi ir à mesa minis-
trar sua palestra com o tema 
'Trabalho e Conhecimento: 
formas de pensar e agir na era 
digital'.

O auditório três do Cen-
tro de Convenções estava 
lotado quando a filósofa co-
meçou a sua palestra. 
Seguindo o tema proposto, 
ela iniciou polemizando ao 
afirmar que ninguém pode se 
achar melhor que o outro 
quando o assunto é conhe-
cimento, pois para se ter um 
entendimento de algo basta 
pesquisar e as novas tecno-

logias ajudam muito para aprimorar a 
busca pela compreensão das coisas.

“É na sala de aula que se concretiza a 
função de passar o conhecimento”. Com 
essa frase Márcia sintetizou sua palestra, 
ao falar da era digital para se obter 
conhecimento. Segundo a palestrante a 
melhor interatividade que existe é entre 
aluno e professor e que a época da sala 
de aula não pode ser perdida, deve-se 
saber usar os meios digitais, mas sem 

abandonar o conheci-
mento adquirido por 
outras pessoas, afinal de 
contas filosofia é conver-
sação.

Dando seguimento à pa-
lestra, Márcia destacou a 
importância da evolução 
tecnológica para a melho-
ria da difusão do conhe-
cimento. Ela lembrou tam-
bém que as novas tecno-
logias causaram uma 
aproximação e ao mesmo 
tempo um distanciamento 

entre as pessoas, mas isso depende da 
profundidade do relacionamento que 
queremos. “Não vejo mal nenhum em se 
comunicar com alguém do outro lado do 
mundo e nunca vê-la, desde que esse não 
seja o único tipo de contato que se tenha”.

Concluindo sua palestra, Márcia salientou 
que as novidades digitais são sempre bem 
vindas desde que não viremos reféns delas, 
um bom exemplo é a internet que ajudou a 
ampliar a democracia no Brasil. 

Ética, individuo, sociedade e empresa foram 
os temas tratados por Cortella no Simpósio

Após a pausa para o almoço foi a vez do 
filósofo, mestre e doutor em Educação pela 
PUC-SP Mario Sérgio Cortella, passar a sua 
visão sobre ética, indivíduo, sociedade e 
empresa.

 Os objetivos principais de sua apresenta-
ção foram refletir a presença destes valores 
na organização do trabalho; discutir a di-
mensão ética da prática profissional; contri-
buir para a ampliação da consciência dos 
trabalhadores e de sua atuação no contexto 
da empresa e da sociedade.

 Com bom humor, o palestrante apre-
sentou estes conceitos e conduziu a palestra 
citando fatos cotidianos. Para ele, ética é o 
conjunto de valores, princípios e metas 
utilizados para que a vida não seja diminuída 
na sua condição de expressão maior e 
máxima, é própria do universo humano e está 
conectada à ideia de convivência. 

 Quando aplicada em uma universidade 
pública, como é o caso da Unicamp, Cortella 
afirma que o conceito deve estar relacionado 
com a missão principal da instituição, de 
elevar a condição de vida das comunidades 
que a sustentam e, ao mesmo tempo, dela se 
beneficiam. “Todas as vezes que na atividade 
de funcionários ou docentes se diminui a 
competência na execução das tarefas, esta-
mos produzindo uma fratura ética”, observa. 

De acordo com o filósofo, a competência 
deve ser o horizonte daqueles que atuam na 
universidade, e o papel dos profissionais deve 
ser visto como decisivo dentro da instituição. 
“Os funcionários não são apenas o que a 
gente chama de back office, ou seja, aqueles 

.

que ficam na retaguarda; ao contrário, em 
aliança com alunos e professores, eles são a 
linha de frente do trabalho social que uma 
universidade deve fazer”. 

Para finalizar, o educador elogiou a rea-
l ização do 
Simpósio, as 
p re t en sões  
da iniciativa e 
afirmou que 
o evento é 
uma expres-
são da inteli-
gência estra-
t é g i c a  d e  
quem quer 
criar futuro e 
protegê- lo.   
O auditório 
repleto, a-
plaudiu com 
entusiasmo o 
palestrante 

A satisfação do trabalho em grupo 
e ajuda ao próximo marcaram palestra 

do ex-jogar Raí 

Raí Vieira de Oliveira passou o seu relato 
de vida sobre os benefícios de se trabalhar 
em grupo, fazendo um paralelo entre o 
esporte e o ambiente corporativo. Foi essa a 
temática da palestra apresentada por Raí. 
Com o tema 'O Beneficio Individual dentro 
do Coletivo', ele contou um pouco da sua 
carreira como jogador e experiências vividas 
como diretor da Fundação Gol de Letra.

A instituição filantrópica foi organizada 
por Raí e pelo seu amigo, também ex-
jogador, Leonardo. 

A Fundação Gol de Letra hoje conta com 
cinco programas divididos entre São Paulo e 
Rio de Janeiro, assiste aproximadamente 
1000 crianças, conta com 100 funcionários, 
20 estagiários e 55 voluntários ativos. Toda 

essa equipe trabalha em 
conjunto para propor-
cionar um futuro melhor 
às crianças e também 
preparar cidadãos que 
irão construir um mundo 
melhor.

“É preciso entender a 
importância de cada 
pessoa dentro de um 
grupo, e saber trabalhar 
em equipe para que o 
resultado seja alcan-
çado, independente-
mente do lugar que se 
trabalhe”, afirmou Raí. 
Assim como em um time 
de futebol, no ambiente 
corporativo, um grupo forte é feito de 
indivíduos que entendem e se dedicam à 
sua função. Ele também lembrou que 
quando alguém não vai bem o resultado 
do grupo é prejudicado, mas o inverso 
também acontece se o trabalho é bem 
feito. Talentos individuais aparecem nor-
malmente sem que haja uma pressão 
excessiva sobre esta pessoa.

Raí passou por sua história como 
jogador desde o começo de sua carreira, 
as dificuldades enfrentadas e a noção de 
trabalho em grupo que o esporte lhe 
proporcionou. Mencionou sua partici-
pação em uma Copa do Mundo e res-
saltou a melhor qualidade daquela equi-
pe tetracampeã, a união.

Kátia Fonseca encerra 
ciclo de palestras com 
debates sobre inclusão 

social

No dia seguinte, abor-
dando a inclusão da pes-
soa com deficiência, Katia 
Fonseca encerrou o ciclo 
de palestras da terceira 
edição do evento. Na 
manhã do dia 26, a jor-
nalista, portadora de defi-
ciência física congênita, 
despertou debates e apresentou vivências 
sobre o tema. 

 “Nasci em uma época que a sociedade 
não estava preparada para a deficiência”, 
lembra. Presidente do Centro de Vida 
Independente de Campinas (CVI-
Campinas), ONG de defesa dos direitos 
da pessoa com deficiência, a palestrante 
recorda o apoio que recebeu da mãe e a 
sua ousadia: “vim para Campinas sozinha 
e arrumei o emprego que tenho hoje sem 
nenhuma política de cotas ou de inclusão. 

.

Se eu cheguei onde estou, 
qualquer um pode chegar”, 
incentiva.

 Segundo a palestrante é 
importante que prevaleça 
nas pessoas a alteridade, ou 
seja, a capacidade de se 
colocar no lugar do outro na 
relação interpessoal.

 “Como eu posso te ajudar? 
É assim que devemos per-
guntar, porque só a pessoa 
com deficiência sabe do que 
precisa. Cada um de nós é 
um universo novo”, afirma. 
Estas também são as bases 
do trabalho desenvolvido na 

ONG que a jornalista preside.

 Outro ponto destacado na palestra foi 
o respeito à diversidade. “Inclusão social 
não é incluir a todo custo. Entre as pessoas 
com deficiência há uma diversidade e isso 
precisa ser respeitado”.

Se o assunto é mudança, Katia revela 
que é necessário modificar o olhar e a boa 
vontade do poder público e do empre-
sariado, para Campinas comemorar 
conquistas no setor. “As empresas ainda 
contratam pela obrigatoriedade da lei; e 
existem muitas que não cumprem e não 
praticam a inclusão. Ainda assim, quando 
fazem, vêem a deficiência e não a 
capacidade profissional do contratado”, 
revela.

Com conhecimento de cau-
sa, a jornalista ainda fez 
uma breve crítica à mídia e 
aos enfoques e termino-
logias usadas, muitas vezes, 
de forma errada. 

Todas as palestras foram 
realizadas com o auditório 
lotado, e no encerramento 
de cada uma, muitos elo-
gios aos temas e pales-
trantes. Assim, a proposta 
do III Simtec cumpriu o pa-
pel de causar questiona-

mentos entre os servidores, na maneira de 
vivenciar o dia-a-dia particular e profis-
sional; além da reciclagem em relação ao 
ambiente de trabalho.
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A funcionária Liria 
Garcia Dias, do Colégio 
Técnico de Limeira 
(COTIL), faz parte do 
conjunto de trabalha-
dores que participou do 
Simpósio com exposição 
de painel. Ela conta que 
o tema de seu pôster foi 
baseado na experiência 
profissional e no conhe-
cimento adquirido em 
seminários e palestras sobre o tema. “É a 
oportunidade de mostrar o que faço como 
funcionária do protocolo e arquivo no COTIL 
e apresentar para os meus colegas a necessi-

58

dade de mudanças, que 
já vêm acontecendo na 
Universidade, do papel 
para o digital”, afirma.

Já o painel de Maria 
Isabel de Paolis, exposto 
no eixo temático Admi-
nistração e Gestão, a-
presentou um projeto pi-
loto da pediatria do Hos-
pital das Clínicas (HC).  
A funcionária participou das edições ante-
riores do Simpósio e acredita que a iniciativa 
permite o reconhecimento à força de trabalho 
da Unicamp. “Deveria haver 'mini Simtec' nas 
unidades da Universidade”, sugere. 

Exposição de pôsteres reafirma a qualidade dos trabalhos41 minicursos proporcionam atualização profissional aos participantes
Aulas ministradas por funcionários da Universidade aconteceram entre os dias 17 e 21 de maio

Nesta edição o Simtec ofereceu aos 
interessados 41 minicursos, divididos en-
tre os períodos da manhã, tarde e noite. 
Segundo dados da organização do Sim-
pósio, mais de 1.600 pessoas, entre pro-
fissionais da Unicamp e comunidade 
externa, manifestaram interesse, sendo 
que mais de 60% dos inscritos compare-
ceram às aulas. 

As temáticas apresentadas abrange-
ram desde cursos de negociação finan-
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ceira, comunicação e qualidade de vida 
no ambiente de trabalho até oficinas de 
pintura, dança de salão e cursos sobre 
queijos e iogurtes (confira a relação completa no site 
do simtec: www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec). 

De acordo com Edison Lins, presidente 
da comissão organizadora do III Simtec, 
“os cursos de curta duração conferiram, 
juntamente com os resumos e a exposição 
de pôsteres, outra área de expressão pro-
fissional qualificada da Unicamp”.

Coordenador do minicurso 'Negociação: 
preparando-se para o melhor', Orlando 
Carlos Furlan, ATU do Instituto de Eco-
nomia, apresentou aos participantes os 
desafios diários da tarefa de negociar e 
compartilhou conceitos, com o objetivo 
de desenvolver as habilidades dos partici-
pantes enquanto negociadores de suces-
so. 

Para isso, foi aplicada a dinâmica da 
venda de um apartamento. “Ela foi rea-
lizada em duplas e todo comprador 
negociou com um vendedor”, explica Fur-
lan. A experiência constatou que atinge 
um bom resultado aquele que começa 
pedindo um valor maior do imóvel e, de 
outra forma, quem oferece menos, conse-
gue pagar um preço menor ao final.

O ATU ainda demonstra interesse em 
participar da quarta edição do Simtec e 
propõe ideias para o novo curso. “Irei me 
atualizar e apresentar um minicurso ainda 
mais dinâmico”, planeja.

Pela segunda vez o minicurso ‘Cerimo-
nial e Comunicação’, ministrado pelo 
Grupo de Trabalho (GT) – Cerimonial 
Unicamp fez parte da programação do 
Simpósio. Com um novo título, a proposta 
em 2010 foi informar os profissionais so-
bre as configurações e etapas protoco-
lares indicativas para o planejamento e 
organização dos eventos realizados na 
Universidade. De acordo com Antonio 
Ravagnani, Relações Públicas do Hospital 
das Clínicas (HC), “o curso contribuiu, 
entre outros fatores, para a manutenção 
da imagem de excelência da Unicamp, 
considerando-se ser as cerimônias públi-
cas a exposição máxima dos represen-
tantes da alta administração da institui-
ção”, afirma. 

Roberta Cristina Tartarotti, bibliotecária 
do Instituto de Biologia (IB), participou dos 
minicursos 'Iogurtes e Leites Fermentados', 
'Entendendo a Comunicação Humana' e 

'Formação de Educador Brinquedista'. Ela 
relata que estas temáticas chamaram a 
sua atenção pela oportunidade de 
melhorar a atuação no trabalho e em 
casa. “Tenho dois filhos e com os cursos 
aprendi a fazer iogurte natural, jogos dife-
rentes que posso desenvolver em casa, 
além de trabalhar a comunicação, que 
permite melhorias no meu trabalho”, diz.

Já para a funcionária Silvana Milanin 
Mendes, da Diretoria Acadêmica (DAC), 
a participação nos minicursos de 'Dança 
de Salão' e 'Libras – Linguagem Brasileira 
de Sinais', despertou a sensação de 'quero 
mais': “Escolhi ambos os cursos por 
aprendizado pessoal. Acredito que pre-
cisamos sair do sedentarismo, e praticar a 
dança é um ato que faz bem para o corpo. 
Aprender a linguagem dos sinais também 
foi ótimo, pois estamos sujeitos a lidar 
com pessoas com deficiências, seja qual 
for a atividade que desempenhamos”, 
afirma.

Adelia Reggio Machado, diretora do 
Centro de Convivência Infantil da 
Unicamp (CECI), que havia participado 
do II Simtec, este ano marcou presença no 
minicurso “Como organizar um ambiente 
físico na creche que favoreça a quali-
dade de vida do profissional que nela 
atua”. Para a funcionária, a escolha do te-
ma foi extremamente oportuna: “Estamos 
vivenciando a transformação dos espaços 
das creches aqui na Universidade e a 
partir da troca de experiências é que 
surgem as ideias e discussões”, observa. 
O curso foi coordenado pela funcionária 
Roberta Rocha Borges, da Diretoria Geral 
de Recursos Humanos (DGRH), e apre-
sentou reflexões sobre a organização dos 
ambientes das creches, de modo a torná-
los mais confortáveis e atrativos para os 
adultos e crianças que neles passam 
longas horas do dia.  

Confira galeria de fotos no site do Simtec (www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec)
.

Palestrantes e participantes opinam

Com a abertura das inscrições on line para 
os trabalhos, as funcionárias Silvia Angélica 
Freire, diretora do serviço de medicina do 
trabalho da DGRH, e Cristina Boccato, da 
Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA), 
enviaram os seus resumos. Elas foram as 
primeiras a realizar o cadastro.

O trabalho de Silvia tem como tema a rea-
bilitação profissional. “O Simtec permitiu visi-
bilidade para o projeto e para o tema, referên-
cia na medicina do trabalho”, conta.

No caso de Cristina, a conscientização dos 
alunos de graduação e pós-graduação no 
tratamento de resíduos em laboratórios, des-
pertou a temática para a produção do resu-
mo. “Após a coleta dos dados foi só colocar no 
papel”, lembra a funcionária, que realizou o 
trabalho em co-autoria com duas colegas. 
Para ela, o Simpósio “é a oportunidade de 
mostrar que todo mundo está fazendo o me-
lhor no local de trabalho e na Universidade”, 
encerra.

A visita oficial aos pôsteres, 
que ocorreu na manhã do se-
gundo dia do evento (26/05), 
contou com a presença do 
vice-reitor da Universidade, 
Prof. Edgar De Decca. Ele 
confirmou incentivo ao Simpó-
sio e relembrou seu envolvi-
mento na edição anterior 
(2008), quando participou da 
seleção dos melhores trabalhos 
- apoio que continua no Simtec 
de 2010. De Decca represen-
tou o reitor Fernando Costa, 
que estava em Brasília na oca-
sião, recebendo a insígnia de 
reconhecimento como pesqui-
sador de referência no país.

Primeiros resumos enviados

A participação dos profissionais

Visita oficial aos pôsteres é prestigiada pelo vice-reitor

Nos dias 25 e 26 de maio, o Ginásio 
Multidisciplinar da Unicamp esteve 
repleto de painéis. No total foram 399 
trabalhos em formato pôster, produzidos 
pelos profissionais das diversas carreiras 
da Universidade e avaliados por uma 
Comissão Científica também composta 
por trabalhadores da instituição. 

Durante a mostra, aberta ao público, 
os painéis estiveram distribuídos em cinco 
eixos temáticos (Administração e Gestão; 
Exatas e Tecnológicas; Ciências Humanas 
e Artes; Médica e Biológica; Desenvol-
vimento Humano e Qualidade de Vida).

Edison Lins, presidente da Comissão 
Organizadora do Simpósio, diz que “o 
Simtec, nesta terceira edição, reafirmou-
se como espaço qualificado de mostra 
profissional da excelência que caracteriza 
a Universidade”. E complementou, ressal-
tando que o evento, além disso, propôs a 
atualização de ideias, integração, motiva-
ção, participação e posicionamento pro-
fissional dos funcionários no cenário de 
desenvolvimento das atividades da insti-
tuição, forma pela qual, a sociedade bra-
sileira é alcançada.

Liria GarciaLiria Garcia Maria IsabelMaria Isabel
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Mesa redonda discute desafios profissionais na USP, Unicamp e UnespOficinas e exposições aconteceram no Ginásio durante Simpósio

"Como diz o ditado: a 
união faz a força. E foi 
isso que aconteceu no 
III Simtec. Cada um 
doou um pouquinho 
de si para que conse-
guíssemos um evento 
de peso".

Gildenir C. Santos

“Para mim, o Simpósio 
foi além de um 'even-
to'; foi um 'espetáculo' 
riquíssimo em con-
teúdo, que colocou os 
trabalhadores da Uni-
versidade como  prota-
gonistas do que assis-

Com a palavra, a Comissão...

Participantes falam sobre o Simpósio

Reunidos em uma só me-
sa, os representantes da USP, 
Unesp e Unicamp discutiram 
no último dia do Simtec (26 
de maio) as políticas de Re-
cursos Humanos de cada 
Universidade. Entre as pautas 
do encontro estavam o plano 
de carreira de cada institui-
ção e as formas de estimular 
e auxiliar a qualificação dos 
profissionais.

Representando a Universi-
dade Estadual de Campinas, 
esteve a assessora técnica da 
DGRH, Luciane Lotti, que ex-
plicou que parte do desafio é a revisão e 
aprimoramento da carreira e da avaliação 
de desempenho profissional. “É preciso ga-
rantir um aprendizado e treinamento contí-
nuo para aperfeiçoar a mão de obra e con-
tribuir para o desenvolvimento da Univer-
sidade”, enfatizou. 

A coordenadora de RH da USP, Luciana 
Zendron, iniciou sua fala elogiando o Sim-
pósio que, segundo ela, é um evento inova-
dor e cria uma troca de experiências entre os 
funcionários das diversas categorias. Mas, 
tratando da política de Recursos Humanos 
da USP, Luciana destacou que a capacitação 
e desenvolvimento dos funcionários são de 
responsabilidade de cada unidade. “É pre-
ciso conciliar as necessidades de especia-
lização com os recursos, por isso, temos 
trabalhado com treinamentos a distância 
porque o custo é baixo e o colaborador 
pode fazer no tempo livre”, revelou. 

Com relação ao plano de carreira, a 
coordenadora explicou que a Universidade 
de São Paulo está produzindo um sistema 
para auxiliar na decisão. “Na área de quali-
dade de vida temos um projeto para colocar 
um sistema com dados de todos os cursos e 
especializações feitas pelos funcionários, 

assim quando surge uma vaga fica mais 
fácil analisar a decolagem da carreira”, 
disse.

Emilia Tovolli, representante da Unesp, 
afirma que o desenvolvimento profissional 
de forma permanente é um dos grandes 
desafios do Recursos Humanos. “É preciso 
olhar esse desenvolvimento profissional co-
mo responsabilidade do servidor e da 
instituição. Nós, como formadores de co-
nhecimento, precisamos oferecer meios de 
aprimoramento aos funcionários, mas 
esses, precisam buscar o conhecimento”, 
completou. De acordo com Emília, o cola-
borador de cada área da Unesp precisa 
procurar junto ao seu responsável as 
necessidades de estudo e aprimoramento e 
assim fazer parte do plano de “Gestão de 
Desempenho”. 

Dentro do plano de carreira da Univer-
sidade existe o crescimento horizontal – o 
funcionário sobe de cargo de acordo com 
os cursos desenvolvidos na área de atua-
ção. Já na promoção vertical, é exigido o 
nível superior – o profissional faz uma espe-
cialização e recebe uma promoção. “Essa é 
uma maneira de estimular os servidores a 
buscarem a mobilidade funcional pela 

formação, e dessa maneira 
nosso quadro de trabalha-
dores fica mais qualificado”, 
disse Emilia.

timos e participamos. Todos nós pudemos 
aprender, ensinar e compartilhar conheci-
mentos; conhecer nossas práticas atuais, 
nossa documentação, nossas experiências, 
nossas habilidades, nossas tecnologias. É um 
evento muito importante e que deve ser 
continuado”.  Rosane Ferreira Garcia Prado

“O Simpósio de Profissi-
onais da Unicamp é hoje o 
evento mais significativo 
para o corpo de trabalha-
dores da Universidade. A 
difusão do conhecimento, a 
troca de experiências e a 
qualidade dos trabalhos e 
minicursos reforçam a necessidade de conti-
nuidade do mesmo”.  Orlando Carlos Furlan

 “Participar da organi-
zação do III Simtec foi, 
para mim, uma expe-
riência extremamente 
gratificante, não só pe-
las pessoas que conhe-
ci (o que ampliou meu 
leque de amizades), 
mas também por ter a oportunidade de me 
familiarizar com vários trabalhos que são 
realizados na Universidade. Os minicursos 
dos quais participei foram excelentes e as 
palestras me incitaram à reflexão. Mas o 
que mais me emocionou foi ver, em cada 
palestra realizada, o auditório repleto de 
pessoas que buscam conhecimento. Não 
existe palavra para expressar esse senti-
mento”.  Ademilde Felix

Da esq. p/ dir.: a coordenadora da mesa Vera Regina Toledo Camargo, e as representantes das três 
universidade paulistas: Luciana Zendron da USP, Emilia Tovolli da Unesp e Luciane Lotti da Unicamp.

  Edições futuras

Com objetivo de conhecer 
os trabalhos desenvol-
vidos pelos colaboradores 
da USP e Unesp, o GGBS 
– unidade organizadora 
do Simtec, sugeriu, du-
rante a mesa redonda, um 

Simpósio com a participação das três 
Universidades.

De acordo com Edison Lins, presi-
dente da comissão, essa é uma maneira 
de integrar os funcionários e mostrar 
que eles também auxiliam na produção 
de conhecimento e pesquisa das ins-
tituições. 

A proposta é que o Simpósio acon-
teça nos critérios atuais, mas com a 
participação estratégica das três Univer-
sidades, ou seja, com apresentação de 
trabalhos e exposições de todos os 
interessados. 

Para o vice-reitor, Edgar De Decca, 
essa iniciativa trará grandes avanços 
para o relacionamento das instituições. 
“É importante que a Unicamp, USP e 
Unesp se unam em torno de um objetivo 
comum como a atualização profissional 
de seus colaboradores”, destacou.

A data para o Simpósio ainda não foi 
determinada, mas os representantes das 
outras duas Universidades vão receber o 
convite para manifestar o interesse da 
participação.

.

Apresentações culturais 
enriquecem programação 

do evento
Os integrantes do grupo Chorando na 

Sombra animaram os visitantes do Sim-
pósio na manhã do dia 26. O repertório 
selecionado para a apresentação incluiu 
choros de grandes compositores como 
Pixinguinha, Altamiro Carrilho, Ernesto 
Nazaré, Jacó do Bandolim; choros de au-
toria da banda e canções de composi-
tores contemporâneos como Luciana 
Rabelo e Paulinho da Viola.

Na tarde do mesmo dia foi a vez do 
concerto com o grupo de músicos da 
Orquestra Sinfônica da Unicamp. Após a 
solenidade e coquetel de encerramento, 
os músicos Paulo Braga e Arrigo Barnabé 
subiram ao palco, interpretando canções 
de Lupcínio Rodrigues.

.

Ao entrar no Ginásio Multidisciplinar 
da Unicamp, além da exposição de pôs-
teres, os visitantes puderam conferir os 
stands dos parceiros do III Simtec e expo-
sições de fotografia, origami, artesanato, 
pintura, entre outros.

A área da saúde também marcou pre-
sença com a 'Feira do Cecom' e a 'Barraca 
da Prevenção'.

Os fotógrafos Antoninho Perri e Anto-
nio José Scarpinetti, funcionários da As-
sessoria de Comunicação (Ascom), parti-
ciparam com a exposição 'Cotidiano do 
Profissional da Unicamp'. A mostra reuniu 
registros fotográficos de trabalhadores da 
Universidade exercendo diferentes ativi-
dades, desde a manutenção do campus, o 
cultivo de plantas até tarefas laboratoriais 
e da área da saúde. 

Celso Palermo, funcionário do Instituto 
de Artes (IA), também exibiu parte de seu 
trabalho no ensaio fotográfico 'Sítio de 
Celso Palermo: ato ou efeito de sitiar, 
cercar, rodear, assediar'.

Os artistas do campus tiveram espaço 
com a 'Mostra da Oficina de Arte e Arte-
sanato do Instituto de Química', a 'Exposi-
ção de Origami' e a 'Exposição A Arte e a 
Cultura do Povo Brasileiro', do artista 
plástico Guilherme Cotegipe.

A 'Oficina de Pipas Olivieri', apresentou 
aos interessados os processos de constru-
ção de pipas e promoveu o resgate desta 
arte milenar. Assim como as mostras 'Reci-
clagem e Reutilização de Materiais' e 'Mais 
do que papéis: reciclando vidas', desper-
taram a atenção para questões ambien-
tais.

Um dos locais mais visitados foi o stand 
do Senac, que ofereceu massagem facial 

“Acho muito válida a iniciativa do 
Simpósio para os funcionários 

mostrarem o que estão fazendo de 
melhor no dia-a-dia na 

Universidade” 
Caio Albuquerque dos Santos, funcionário do CPQBA

“O Simpósio é bom para encontrar 
amigos e perceber que todo mundo 
está fazendo o melhor no local de 

trabalho”  
Cristina Boccato Ferreira, funcionária da Faculdade de 

Engenharia de Alimentos (FEA)

“Eu acho o Simtec uma grande parceria, 
principalmente porque no projeto existe 

a preocupação com o funcionário”  
Marcelo Francisco Bombarte, docente e coordenador de 

Massoterapia do Senac

“O Simtec é importante porque valoriza 
a mão de obra. Quando você dá a 

oportunidade dos funcionários 
mostrarem a competência e dedicação 

do trabalho é fantástico”  
Antônio Carlos da Costa, funcionário do Instituto de Física 

“Gleb Wataghin” (IFGW)

“É um evento importante porque 
muitos profissionais não têm a 
oportunidade de participar de 

Simpósios fora do país, por serem 
específicos”

Vanessa Bizotto, funcionária do Centro de Estudo do 
Petróleo (CEPETRO)

www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

Confira no site do Simtec  galeria de fotos de todas as 
atividades desenvolvidas durante o evento

.

www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

Fotografias, mostras de arte, artesanato e 'stand' de massagem atraíram a atenção dos visitantes do evento

com hidratação e massagem nas costas. 
De acordo com o coordenador Marcelo 
Francisco Bombarte, foram realizados 
mais de 300 atendimentos nos dois dias 
do Simpósio.

Os parceiros do III Simtec também esti-
veram presentes nos stands. Entre eles, 
estão Sesi, Uniodonto, Mestra – Cursos 
Profissionalizantes, Azul Linhas Aéreas, 
Genese, BV e Alfa Financeira. 

Oficina de PipasOficina de Pipas

Oficina de ArtesanatoOficina de Artesanato

Stand do Senac - massagem e hidrataçãoStand do Senac - massagem e hidratação
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Paulo Braga e 

Arrigo Barnabé
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A terceira edição do Simtec, que ocor-
reu nos dias 25 e 26 de maio no Centro de 
Convenções e Ginásio Multidisciplinar da 
Unicamp contou com palestras, expo-
sição de pôsteres, oficinas, apresentações 
culturais e mesa redonda. Uma atração 
que esse ano despertou o interesse dos 
participantes foi os 41 minicursos de 
diversos temas que aconteceram entre os 
dias 17 e 21 de maio, em vário locais do 
campus (veja matéria na página 8).

No primeiro dia de Simpósio (25 de 
maio) as atividades começaram com a 
Mesa de Abertura, composta pelo Reitor 
Prof. Fernando Costa; a coordenadora da 
DGRH, Patricia Lopes; o ex-reitor, Prof. Ta-
deu Jorge; e o presidente da Comissão 
Organizadora do Simpósio, Edison Car-
doso Lins. 

Logo após, teve início a exposição das 
4 palestras do dia, todas, com a presença 
dos inscritos que lotaram o auditório III do 
Centro de Convenções. O jornalista e 
roteirista Beto Ribeiro foi o primeiro a subir 
ao palco. Com o tema “Poder S/A – O 
Cotidiano Corporativo” ele debateu o 
dia-a-dia das grandes empresas e pro-
vocou reflexões relacionadas ao convívio 
nesses locais. Depois de um pequeno in-
tervalo, foi a vez da filósofa e apresen-
tadora Marcia Tiburi expor o “Trabalho e 
Conhecimento: formas de pensar e agir 
na era digital”. 

Durante o horário do almoço, os par-
ticipantes do III Simtec tiveram a opor-
tunidade de visitar os 399 trabalhos que 
estavam distribuídos no Ginásio Multidis-

ciplinar entre os eixos temáticos: Adminis-
tração e Gestão; Área de Exatas e Tecno-
lógicas; Ciências Humanas e Artes; Mé-
dica e Biológica; Desenvolvimento Huma-
no e Qualidade de Vida.

No horário das 14h30, o filósofo Mario 
Sergio Cortella iniciou a sua apresen-
tação sobre “Ética, Indivíduo, Sociedade e 
Empresa”. Os objetivos principais da pa-
lestra foram refletir a presença destes va-
lores na organização do trabalho; discutir 
a dimensão ética da prática profissional; 
contribuir para a ampliação da cons-
ciência dos trabalhadores e de sua atua-
ção no contexto da empresa e da socie-
dade. Para finalizar as palestras do dia o 
convidado foi o ex-jogador de futebol e 
atual dirigente da Fundação Gol de Letra, 
Raí de Oliveira, que abordou o tema “O 
Benefício Individual dentro do Coletivo”. 

A programação do dia 26 começou 
com um café da manhã e a abertura ofi-
cial de visitação aos pôsteres no Ginásio 
da Universidade. Para o encontro, esteve 
presente os convidados da USP e Unesp 
bem como o vice reitor Edgar De Decca, 
representando o Prof. Fernando Costa. 
Após a solenidade, teve início a palestra 
“O papel de cada um na inclusão da pes-
soa com deficiência”, ministrada pela jor-
nalista Katia Fonseca, que despertou de-
bates  sobre o tema. 

Os profissionais que começaram na 
Unicamp ainda menores também tiveram 
espaço no Simtec. Durante o Simpósio foi 
exibido um vídeo do I Encontro de Ex-
menores Trabalhadores da Unicamp e o 
lançamento oficial do processo de pro-
dução de um livro contendo a trajetória 
deste segmento, seguido das apresen-
tações culturais do Grupo Chorando na 
Sombra e um concerto com a Orquestra 
Sinfônica da Unicamp.

O encerramento do Simtec ficou por 
conta da Mesa Redonda. Com o tema “Os 
desafios para o desenvolvimento profis-
sional – Unicamp, USP e Unesp”, a media-
dora Vera Camargo acompanhou as re-
presentantes de RH da USP, Luciana 
Zendron; da Unesp, Emilia Tovolli; e da 
Unicamp, Luciane Lopes, que juntas, 
debateram as políticas de Recursos Hu-
manos de cada Universidade. Após o en-
contro, os participantes tiveram a opor-
tunidade de acompanhar o show de Paulo 
Braga e Arrigo Barnabé cantando Lupi-
cínio Rodrigues.

Designada pelo Reitor Prof. Fernando Costa, a Comissão Organizadora do III Simtec contou com a participação dos colaboradores da Unicamp de diversas carreiras, que 
 juntos, construíram um evento representativo desse segmento profissional. Acompanhe nas fotos abaixo alguns membros da comissão e equipe de colaboradores.

Programação privilegia desenvolvimento profissional

Detalhe do Ginásio da Unicamp, 
onde ocorreu a visitação aos pôsteres, 

exposições e shows artísticos

Um evento construído por muitas mãos e diversas competências

Participantes do 
Simpósio durante a 

visitação aos pôsteres, 

Comunidade Participativa

Para comemorar o Dia do Trabalho, o 
GGBS, em parceria com Caism, FOP e as 
unidades de Limeira, preparou uma série de 
palestras. 

O palestrante convidado foi o Prof. Fer-
nando Fernandes, consultor do SEBRAE e 
especialista em motivação. O tema da pa-
lestra foi “Cooperação e Motivação”, com o 
objetivo de gerar uma reflexão sobre o dia a 
dia de trabalho. Segundo o Prof. Fernan-
des, a ideia foi apresentar algumas dicas e 
“brincadeiras” que fazem as pessoas pensar 
sobre suas atitudes e como elas se sentem 
durante o seu trabalho. Uma analogia 
usada durante a palestra foi a que mais 
chamou a atenção dos ouvintes: todos se-

Ganhador da Maratoninha 

promovida pela Caixa

 é da UNICAMP

.

Uma ação entre a DGRH (DEdiC) e o 
GGBS, resultou em mais uma excelente 
participação da Unicamp em aconteci-
mentos esportivos.  Desta vez o garoto Artur 
Amaral Rosa, 8 anos,  obteve o 1º lugar na 
Maratoninha, evento anual realizado pela 
Caixa Econômica Federal, do qual o GGBS 
é parceiro. Artur é estudante do 3° ano na 
EE Prof. Sérgio Porto, que fica no campus e 
também matriculado no Prodecad, que in-
tegra a Divisão de Educação Infantil e Com-
plementar (DEdiC) da DGRH. 

A corrida ocorreu no dia 16 de maio no 
Parque Ecológico Monsenhor Salim, e rece-
beu atletas-mirins de 7 a 13 anos.

Orgulhoso, o pai Raimundo Josemir 
Costa Rosa, trabalhador terceirizado da 
manutenção da Moradia Estudantil, conta 
que, por não ter carro, saiu de casa, no 
Bairro Matão em Campinas, no domingo 
do evento, às 5h da manhã, pois iria pegar 
carona com um amigo, cujo filho também 
participaria da Maratoninha, no centro de 
cidade. “Fiquei muito feliz pelo Artur e pelo 
resultado também, com certeza vou conti-
nuar a incentivá-lo a praticar esportes, mas 
claro, sem esquecer dos estudos”. 

GGBS realiza palestra de 
Responsabilidade Social

No último dia 10, no auditório da AFPU, 
o GGBS realizou a palestra “A Dimensão 
Prática da Responsabilidade Social”, minis-
trada pelo comunicador e atual coorde-
nador do Projeto Bate Lata, Milton Pereira. 
No local também aconteceu uma exposi-
ção de artesanato do grupo de mães da 
Fundação Orsa.

.

guraram uma folha e a balançaram, fazendo 
um som alto. Em seguida Fernando pediu 
para que as pessoas amassassem o papel e o 
desamassem, e que tentassem balançar para 
emitir algum som, o que não aconteceu.

“O mesmo acontece com as pessoas, 
começamos cheios de energia e com o tempo 
ficamos amassados e a energia vai embora. 
Devemos evitar ser amassados e manter nosso 
vigor”, explicou. 

Nas palavras do coordenador do Grupo 
gestor, Edison Cardoso Lins, o Dia do Traba-
lho é um momento para pensar e repensar 
sobre nossas condições de trabalho e como 
nós agimos para que ele seja sempre praze-
roso e gratificante. 

niu cerca de 850 participantes entre crianças, 
jovens e adultos, um número maior em rela-
ção ao primeiro evento realizado em 2008 
que concentrou 250 crianças. Para Roberto 
Carlos Souza (Fubá) além dos funcionários 
ajudarem o município a vencer a disputa, é 
um incentivo para que a comunidade univer-
sitária pratique uma atividade fisíca. 

Esse ano Campinas terá que superar o nú-
mero de participantes da cidade de Goiânia 
para vencer o desafio, e para isso disponibi-
lizou pontos importantes da cidade como a 
Lagoa do Taquaral, a Praça Rui Barbosa e a 
própria Unicamp. No ano passado, Cam-
pinas venceu a cidade de Monterrey, no Mé-
xico. Goiânia também foi a vencedora depois 
de derrotar Caracas, da Venezuela.

A Unicamp abriu mais uma vez as portas 
no último dia 27 de maio para a realização 
do Dia do Desafio, evento anual que tem 
como objetivo promover uma competição 
saudável entre cidades do mesmo porte 
para que elas consigam mobilizar o maior 
número de pessoas para a prática de ativi-
dades esportivas por 15 minutos. Com o 
apoio do GGBS, em parceria com o SESC-
Campinas e a Secretaria de Extensão da 

, repre-
sentada por Emerson Teodorico Lopes, é a 
terceira vez que a Universidade participa 
do evento.

A ação ocorreu em seis pontos do cam-
pus (EE Sérgio Porto, Prodecad Infantil e 
Apoio, CEMEC, CAISM, HC e FEF), e reu-

Faculdade de Educação Física (FEF)

Dia do Desafio Evento incentiva 
a prática esportiva

Palestra motivacional comemora o Dia do Trabalho

Artur e seu pai 
Raimundo Josemir

Artur e seu pai 
Raimundo Josemir
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Simtec consolidado e 
com novos desafios  

EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do Grupo Gestor de 

Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna gratuita aos servidores da 
Unicamp. Colaboradores: Luiz Gustavo Silva, Ricardo da Silva e Aline Ramos. 
Tiragem desta edição: 8.000 exemplares. Contato: GGBS - Prédio da Reitoria III 
- Campus Unicamp - e-mail: ggbs@unicamp.br - www.gr.unicamp.br/ggbs - 
Informações: (19) 3521-4854.

O principal objetivo da 
recente edição do III 

Simtec foi promover a con-
solidação deste evento co-

mo parte definitiva da agenda 
institucional da Universidade; 

além de torná-lo um espaço para 
motivar e integrar os profissionais da 

Unicamp em todos os segmentos. Se a 
edição anterior (2008) teve o arriscado 

desafio de retomá-lo onze anos depois, 
nesta edição a proposta era promover a 
efetivação de um Simpósio representativo 
do quadro técnico da Universidade. Tal 
objetivo foi alcançado, tendo em vista o 
número expressivo de 1762 inscritos no 
Simpósio e 399 trabalhos expostos em 
formato pôster. 

O primeiro desafio pós-evento é ex-
pandir esta inédita experiência para os 
profissionais da USP e da Unesp, que esti-
veram representados nas atividades do III 
Simtec e na mesa redonda de encerra-
mento. No entanto, para realizar um Sim-

pósio de Profissionais das três Univer-
sidades é preciso contar com o apoio 
institucional do Cruesp – Conselho de 
Reitores da Unicamp, neste momento 
presidido pelo Reitor Prof. Fernando 
Costa, que desde o início da gestão 
(2009) expressou apoio ao evento. Os 
Reitores da USP e Unesp também terão 
papel importante na organização deste 
encontro, assim será necessário o apoio 
estratégico da Fundap - Secretaria de 
Gestão Pública e a Secretaria de Ensino 
Superior.

Outro desafio que se coloca de forma 
permanente é a organização do IV Simtec, 
indicado pela atual comissão organizado-
ra para o segundo semestre de 2012. 
Mantendo a proposta de expandir e 
qualificar os trabalhos, o grupo pretende 
agregar mais profissionais de diversas 
áreas e segmentos da Universidade para 
garantir a representação de uma catego-
ria que se pauta pela contribuição qualita-
tiva na instituição.

Simpósio que aconteceu nos dias 25 e 26 de 
maio ofereceu diversas atividades aos

profissionais da Universidade

1689
inscritos

Participantes:
1599 Unicamp
379 Externos

5
eixos temáticos

1219 Unicamp
157 Funcamp
386 Externos

Números do III Simtec

1762
inscritos

399
pôsteres

41
minicursos

5
palestras

Mesa de abertura, com a presença do 
reitor Fernando Costa e do ex-reitor Tadeu 
Jorge, um dos idealizadores do Simpósio

ACONTECE

Se você tem facilidade para interpretar 
ou quer aprender algumas técnicas, fique 
atento. O Grupo Gestor oferece a partir da 
segunda quinzena de junho uma Oficina 
de Teatro para 20 funcionários. O objetivo 
é montar uma equipe de atores para de-
senvolver, durante eventos promovidos 
pelo GGBS, peças teatrais com os mais 
variados temas.

Para participar, os interessados devem 
acessar www.gr.unicamp.br/ggbs e preen-
cher o cadastro específico. Serão vinte en-
contros, toda sexta-feira, as 15h30, em 
local a ser definido.

Segundo o professor da Oficina, Ge-
nivaldo Aleixo, a ideia é formar um grupo 

O Museu Exploratório de Ciências (MC) 
recebe até o dia 25 de junho, as inscrições 
para as “Férias no Museu 2010”, que 
acontecem de 12 a 23 de julho. O pro-
grama tem o apoio do GGB e é destinado 
a crianças e adolescentes, entre 10 e 15 
anos, filhos de professores, alunos e fun-
cionários da Unicamp e  Funcamp.

Para participar, os interessados devem 
preencher, gratuitamente, o formulário de 
inscrição disponível no site do GGBS 
(www.gr.unicamp.br/ggbs) ou do Museu  
(www.unicamp.mc.unicamp.br). As vagas 
são limitadas.

Programação: oito dias de muita diversão e 
conhecimento. Os participantes serão di-
vididos em quatro grupos de acordo com a 

.

faixa etária. Cada grupo terá dois dias das 
'Férias' para fazer novos amigos, trocar ex-
periências e aprender muito sobre ciência. 
Todos recebem kit com camiseta, boné, colete 
e squeeze e no encerramento de cada grupo, 
os pais são convidados para um lanche de 
confraternização.             Fonte – Assessoria de Imprensa MC

Programa Férias no Museu abre inscrições

GGBS oferece oficina de teatro para os funcionários
institucional para de-
senvolver diversas téc-
nicas de interpretação. 
“Não queremos, neces-
sariamente, formar ato-
res profissionais, mas 
sim ensinar técnicas de 
dramaturgia, prepara-
ção vocal e corporal, 
relaxamento e comu-
nicação em público”, completou.

A iniciativa é da área de Parcerias e Proje-
tos do GGBS, que vai preparar, depois dos 20 
encontros da Oficina, um espetáculo ao pú-
blico interno, já com a primeira turma de fun-
cionários formada.

Fique atento, pois no mês 
de férias escolares está pre-
vista a formação de novas 
turmas da Oficina de Reda-
ção do ProSeres. Quem tiver 
interesse, acesse o site do 
GGBS e preencha o formu-
lário específico. A oficina é 
aberta também a filhos de 
funcionários.

www.gr.unicamp.br/ggbswww.gr.unicamp.br/ggbs

Genival AleixoGenival Aleixo

Alguns participantes 
da turma 2009
Alguns participantes 
da turma 2009

Integração e cidadania 
com sua participação

Acontece no último sábado desse 
mês (26 de junho), com apoio do 
SESI, instituição parceira da Uni-
camp, o evento Dia da Integração e 
Cidadania, realizado pelo GGBS na 
terceira edição. 

Esta nova edição ocorrerá na Es-
tação Guanabara, espaço da Uni-
versidade que está cumprindo papel 
de revitalizar uma área antes deterio-
rada da nossa cidade, ali instalando 
um importante equipamento social.  

O evento, organizado pelo Gru-
po Gestor de Benefícios Sociais, 
também com relevante apoio de 
diversas unidades e órgãos, trará 
prestação diversas de serviços com 
uma ação do Poupatempo móvel, da 
OAB-Campinas, ações de saúde 
com apoio do Cecom, Caism e  
Hospital de Clínicas, presença do 
SESI, ações culturais e desportivas e 
um grande show musical. 

É uma oportunidade aberta à so-
ciedade campineira e, consequen-
temente para funcionários e do-
centes da Unicamp e seus depen-
dentes, amigos e vizinhos usufruírem 
das diversas utilidades disponibili-
zadas e também de exercitar a cida-
dania, em forma de voluntariado. 

A ação foi preconizada pelo 
grupo de trabalho que discutiu a for-
mação do GGBS indicando ativi-
dades como essa, que visa abertura 
à sociedade e, ao mesmo tempo, 
integrar nossa comunidade externa. 
Na verdade as diversas áreas de saú-
de da Unicamp, já exercitam, de 
forma exemplar e referencial, essa 
prática e diversos eventos regionais e 
nacionais. 

Nesta edição, além de informa-
ções mais detalhadas sobre este 
evento, o leitor poderá conferir um 
pouco do que foi o III Simpósio de 
Profissionais da Unicamp, que mos-
trou a qualidade e a pujança profis-
sional da nossa Universidade. E isso 
também se expressará no evento que 
se realizará na Estação Guanabara. 

Você está convidado a participar 
e incentivar outros a fazê-lo.  

.

95%
De satisfação entre
os funcionários da

Unicamp

Para adesões realizadas 
em junho e julho

*
 E

x
c
e

to
 p

a
r
to

 3
0

0
 d

ia
s
 e

 p
r
é

-
e

x
is

te
n

te
s
 7

2
0

 d
ia

s

CONSULTE O GGBS SOBRE O PLANTÃO DE NOSSO REPRESENTANTE NA UNICAMP OU SE PREFERIR ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO 
FONE: 3733-4334 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.HOSPITALSANTATEREZA.COM.BR/UNICAMP

Para os colaboradores 
da Unicamp 

e seus dependentes

*Carência ZeroCompromisso Cumprido!

PLANOS À PARTIR DE R$ 105,00

O 1º. Encontro dos Profissionais que 
ingressaram na Unicamp como adoles-
centes ou juvenis, que no encontro se 
expressou pelo termo "ex-menores", foi um 
reconhecimento da Universidade para este 
conjunto específico de profissionais (ex-
patrulheiros, ex-mensageiros e ex-guardi-
nhas). O encontro, que contou com ilustres 
presenças externas, do CAMPC e da 
AEDHA, também contou com a pre-sença 
do Magnífico Reitor, Prof. Fernando Costa e 
da Coordenadora da DGRH, Patrícia Mora-
to Lopes. Configurou-se assim a 
organização de um projeto de reconhe-
cimento, valorização e registro de memórias 
da rica trajetória desses funcionários na 
Universidade.

Convite: Um livro em fase de produção, com 
apoio aprovado pelo Conselho de Orienta-
ção do GGBS, faz parte do projeto. Todos os 
profissionais da Unicamp que se enquadram 
no perfil citado (ex-menores trabalhadores 
da Unicamp) estão convidados a participar. 
Entre em contato com a Comissão ou com o 
GGBS para agendar a coleta do seu depoi-
mento que passará por uma revisão e adap-
tação jornalístico/literária e, assim, fará par-
te do livro que deverá ser lançado ainda este 
ano e contará com a participação de Celso 
Palermo, profissional do IA, ex-patrulheiro, 
que se especializou em fotografia e arte fo-
tográfica e dará importante colaboração na 
parte visual do livro. 

A parceria Unicamp (GGBS) com o 
SESC Campinas e Piracicaba, que aten-
de centenas de funcionários, docentes e 
seus dependentes, acaba de ser reno-
vada. Estão abertas adesão ou reno-
vação com valor de matrícula do inte-
resse social, a custo anual bastante dife-
renciado em relação aos praticados aos 
que não são comerciários. 

Informe-se no GGBS pelos ramais 
1-5101 ou 1-4852.

.

Livro conta trajetória de
profissionais da Unciamp

Oficina de Redação do Proseres: 
novas turmas em julho

Reunião da Comissão com representantes 
da editora que produzirá o livro 

Reunião da Comissão com representantes 
da editora que produzirá o livro 

Parceria com o SESC renovada



26 de junho: III Dia da Integração e Cidadania

Programação Cultural 
animará o evento

Além dos serviços, o Dia da Cidadania oferecerá  pro-
gramação cultural, corte de cabelo e atividades de 
recreação para as crianças, como balão pula-pula.

O Grupo Bate-Lata já está com presença confirmada. 
Com instrumentos feitos a partir de sucata, canos de 
PVC e latas, o som do grupo inclui samba de roda, 
maracatu, funk, rap, reggae e MPB. O projeto faz 
parte da Fundação Orsa Campinas, localizada no 
Jardim Campos Elíseos, e é formado por jovens de 14 
a 23 anos.

A Oficina de Pipas Olivieri, apresentada no III Simtec - 
Simpósio de Profissionais da Unicamp, também fará 
parte do evento e promete divertir a criançada.

Confira os serviços oferecidos 

e participe! 

POUPATEMPO: oferecerá a emissão da 1ª via do 

RG para menores de 16 anos e Carteira de Trabalho

OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL: irá disponibilizar profissionais que farão 

orientação jurídica gratuita aos interessados

SESI: participação do Programa Alimente-se Bem, 

Oficinas de Artesanato, Argila e Jogos Recreativos 
(dama, xadrez, dominó)

HEMOCENTRO/UNICAMP: orientação sobre 

doação de sangue 

CECOM/UNICAMP: realizará a Feira de Saúde, 

onde profissionais da área irão atender e orientar sobre 
a prevenção de algumas doenças, teste para medir 
taxas de glicemia, acuidade visual, orientação sobre 
saúde bucal, etc.

CAISM/UNICAMP: a equipe de profissionais irá 

orientar sobre pré-natal para adolescentes, auto-
exame de mamas, entre outros

FEF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSI-

CA/UNICAMP: irá proporcionar aos participantes 

atividades de esportes e lazer demonstrando, de 
forma lúdica, os benefícios da atividade física

.

26 de junho (sábado), das 9h às 16h30
Local: Estação Guanabara 

R. Mário Siqueira, 829, Jd. Guanabara 
Próximo à Unimed - Br. Itapura

Grupo Bate Lata

Anote na agenda, pois dia 26 de junho (sábado) é 
o momento de reunir a família e convidar amigos para 
participar das atividades e serviços gratuitos (confira 
lista completa no quadro ao lado) oferecidos pela 
terceira edição do 'Dia da Integração e Cidadania'. 

Organizada, mais uma vez, pelo Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais, a iniciativa pretende repetir o 
sucesso das edições anteriores, realizadas nos anos de 
2007 e 2008. Segundo Armando Comunnale Jr, 
responsável pela área de Programas e Projetos do 
GGBS, a expectativa é que 5 mil pessoas participem 
das atividades durante todo o dia.

Edison Cardoso Lins, coordenador do Grupo Gestor, 
ressalta que a troca de serviços beneficiará tanto a 
comunidade universitária quanto a externa. “É uma 
grande parceria entre a Unicamp e a sociedade que 
abre espaço, ainda em dimensão inicial, para o 
desenvolvimento e a prática do voluntariado, 
compreendido na concepção da Organização das 
Nações Unidas (ONU)”.

O principal objetivo da data é fornecer, por meio de 
parcerias, atividades relacionadas à saúde, bem-estar 
e qualidade de vida; e tornar o evento uma ferramenta 
de integração entre funcionários, familiares e 
comunidade.

O Dia da Cidadania 2010 conta com o apoio da Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
(PREAC), Estação Guanabara – local onde o evento 
deste ano será sediado –, Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Poupatempo, Serviço Social da Indústria 
(SESI), Centro de Saúde da Comunidade (Cecom), 
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(Caism), Hemocentro e Faculdade de Educação Física 
(FEF) da Unicamp. 

SIMPÓSIO DOS PROFISSIONAIS DA UNICAMPSIMPÓSIO DOS PROFISSIONAIS DA UNICAMP

Importante espaço de 
posicionamento profissional

Boletim informativo do Grupo Gestor de Benefícios Sociais - Distribuição Interna Gratuita - Nº 27 - Junho de 2010

Informativo

SÁBADO, 
das 9h às 16h30, 
na Estação
Guanabara

SÁBADO, 
das 9h às 16h30, 
na Estação
Guanabara

Confira nesta edição 

a cobertura completa

do III Simtec

e muito mais

POUPATEMPO
OAB (advogados)
SESI (várias atividades)
FEIRA DA SAÚDE
CORTE DE CABELO
BALÃO PULA PULA
SHOWS ARTÍSTICOS

26 

de junho 26 

de junho 

Tudo gratuito - Leve sua família!

III DIA DA INTEGRAÇÃO E
III DIA DA INTEGRAÇÃO ECIDADANIACIDADANIA

Realização GGBS    Apoio PREAC

Mais 
informações 

na última 
página

Evento oferece serviços gratuitos para a comunidade e será realizado na Estação Guanabara, das 9h às 16h30


