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Calendário
Administrativo 

2012

01 de Janeiro (domingo) 
Confraternização Universal (Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 06/04/1949)
20 de Fevereiro (segunda-feira) - Expediente Suspenso 
21 de Fevereiro (terça-feira) - Carnaval - Expediente Suspenso 
22 de Fevereiro (quarta-feira) - Cinzas - Expediente Suspenso 
05 de Abril (quinta-feira) - Expediente Suspenso 
06 de Abril (sexta-feira)  
Paixão de Cristo (Feriado Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 25/09/1970)
21 de Abril  (sábado) 
Tiradentes (Feriado Nacional - Lei Federal nº 1.266 de 08/12/1950)
30 de Abril (segunda-feira) - Expediente Suspenso 
01 de Maio (terça-feira) 
Dia do Trabalho (Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 06/04/1949)
07 de Junho  (quinta-feira) 
Corpus Christi (Feriado Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 25/09/1970)
08 de Junho (sexta-feira) - Expediente Suspenso 
09 de Julho (segunda-feira)  
Data Magna do Estado de São Paulo ( Lei Estadual nº 9.497 de 05/03/1997) 
07 de Setembro (sexta-feira) 
Independência do Brasil (Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 06/04/1949)
12 de Outubro (sexta-feira) 
Consagrado à Padroeira do Brasil (F. Nacional - Lei Federal nº 6.802 de 30/06/1980)
28 de Outubro (domingo) 
Dia do Funcionário Público Estadual 
02 de Novembro (sexta-feira) 
Finados (Feriado Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 25/09/1970) 
15 de Novembro (quinta-feira) 
Proclamação da República (Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 06/04/1949)
16 de Novembro (sexta-feira) - Expediente Suspenso 
24 de Dezembro (segunda-feira) - Véspera de Natal - Expediente Suspenso
25 de Dezembro (terça-feira) 
Natal - Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 06/04/1949 
  

* Suspensão das atividades no período de 26/12/2012 a 01/01/2013.
   

Serão ainda considerados Feriados Municipais nas seguintes Unidades e localidades rela-
cionadas abaixo: 
   

ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO
25 de Janeiro (quarta-feira) 
Fundação da Cidade de São Paulo (F.Civil - Lei Municipal nº 7.008 de 06/04/1977)
19 de Novembro (segunda-feira) - Expediente Suspenso 
20 de Novembro (terça-feira) 
Dia da Consciência Negra (Feriado Civil - Lei Municipal nº 13.707 de 07/01/2004)  

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
13 de Junho (quarta-feira) 
Padroeiro de Piracicaba (F. Religioso - Lei Municipal 1.925 de 28/06/1972)
19 de Novembro (segunda-feira) - Expediente Suspenso 
20 de Novembro (terça-feira) 
Dia da Consciência Negra (Feriado Civil - Lei Municipal nº 5.242 de 13/03/2003)
08 de Dezembro (sábado) 
Imaculada Conceição (Feriado Religioso - Lei Municipal nº 1.470 de 06/03/1967)
   

CAMPUS DE LIMEIRA
15 de Setembro (sábado) 
Padroeira de Limeira (Feriado Religioso - Lei Municipal nº 1.038 de 23/02/1968)
19 de Novembro (segunda-feira) - Expediente Suspenso
20 de Novembro (terça-feira)
Dia da Consciência Negra - Feriado Civil - Lei Municipal nº 3.473 de 17/09/2002
   

CAMPUS DE CAMPINAS
19 de Novembro (segunda-feira) - Expediente Suspenso
20 de Novembro (terça-feira) 
Dia da Consciência Negra - Feriado Civil - Lei Municipal nº 11.128 de 14/01/2002 
08 de Dezembro (sábado) 
Padroeira de Campinas (Feriado Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 25/09/1970)

Aprovado pela Câmara de Administração da Unicamp (CAD) em 
01/11/2011, constando feriados e expedientes suspensos

O calendário acima não se aplica aos colaboradores que prestam serviços em áreas 
consideradas essenciais.

Fonte: Diretoria Geral de Recursos Humanos - Unicamp
(ofício circular DGRH nº 37/2011

1 - Confraternização Universal

6 - Paixão de Cristo / 21 - Tiradentes

1 - Dia do Trabalho 7 - Corpus Christi 

9 - Data Magna do Estado de São Paulo

25 - Natal

12 - Padroeira do Brasil / 28 - Dia do Funcionário Público Estadual7 - Independência do Brasil

2 - Finados / 15 - Proclamação da República 

21 - Carnaval / 22 - Cinzas
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Através de dois 
editais, em 2011 
GGBS apoiou mais 
de trinta projetos

João Batista

Acervo H
istórico do Arquivo Central (Siarq)

Acervo H
istórico do Arquivo Central (Siarq)

Implantado nesse ano, o sistema de 
gerenciamento de demandas, através da 
publicação de editais, mostrou-se eficaz e 
otimizou a gestão do Grupo Gestor.

Conforme deliberação do seu Con-
selho de Orientação, em 2011 o GGBS 
publicou dois editais, no início de cada 
semestre, que foram amplamente divul-
gados, e visaram o recebimento de pro-
postas, com ações vinculadas à Unicamp, 
e compreendendo projetos nas seguintes 
modalidades: eventos; programas e a-
ções comunitárias; promoção de quali-
dade de vida; desenvolvimento profis-
sional e humano; atividades motivacio-
nais, culturais e desportivas; publicações 
temáticas; atividades formadoras de cida-
dania e de valorização profissional e inte-
gração corporativa.

Os editais têm como objetivo apoiar 
financeiramente propostas que se insiram 
no Planejamento Estratégico Institucional 
da Unicamp, tendo em vista a Missão e 
Visão do GGBS, contemplando ações 
cujo foco seja a comunidade de servido-
res da Unicamp (funcionários e docentes) 
e não atendidas em outras modalidades 
de financiamento. 

As propostas enviadas pelo site do 
GGBS, através de formulário eletrônico, 
são analisadas pelo Conselho de Orien-
tação do GGBS e, em estando de acordo 
com as normas divulgadas, poderão ser 
apoiadas.

ATENÇÃO: Novo edital foi publicado.
Acesse o site do ggbs (www.gr.unicamp.br/ggbs) 
para mais informações.

Edi
tai
s

oti
miz

am

ges
tão

Confira alguns exemplos de 
projetos apoiados pelo 

GGBS em 2011, aprovados 
pelo Conselho de 

Orientação do órgão.

Pintura e descontração

Mostra acontece até 16/12 na DGA

A 1ª Mostra dos Trabalhos da Oficina Pintura 
em Tela, organizada pelo GGBS, que 

foi aberta 
no dia 6 de dezembro. A mostra continua até 
o dia 16, das 9 às 17 horas, no saguão de 
entrada da Diretoria Geral de Administração 
(DGA). Compareça e prestigie!
 

reúne 
telas de alunos de Maria Cristina, 

Desde março, Márcia Cristina Quaitti, 
técnica em química, do IQ, é responsável 
por comandar uma das atividades mais pro-
curadas pelos funcio-
nários: a Oficina de 
Pintura em Tela.

Márcia conta que 
já desenvolvia este 
projeto no IQ e em 
virtude da grande 
procura, sabendo do 
edital do GGBS, de-
cidiu se inscrever e obteve apoio para rea-
lizar a oficina para um público mais amplo.
 O objetivo da oficina é ensinar técnicas de 
pintura, com a intenção de que os parti-
cipantes possam ter  momentos de descon-
tração, exercitando percepções visuais e 
suas respectivas capacidades criativas. 

Preocupado com a situação de bem-estar 
dos funcionários da Faculdade de Enge-
nharia Mecânica, Gastão Bosco Rodrigues, 
supervisor de serviço geral da faculdade, 
desenvolveu um projeto de Ginástica Labo-
ral e contou com o apoio do GGBS para 
executar as atividades com os funcionários 
da unidade.

O projeto foi um dos contemplados do 
edital lançado em abril e teve suas ativida-
des iniciadas em julho deste ano. Todas as 
segundas, quartas e sextas, a partir das 
11h, 45 os funcionários da FEM contam 
com o auxílio de uma professora para reali-
zar as atividades.

Ginástica no trabalhoGinástica no trabalho

Teatro, dança, caminhada, passeio ciclís-
tico, apresentações circenses e muita música. 
Foram estas algumas das atividades que pre-
encheram o dia de centenas de visitantes que 
participaram no começo de novembro do 1º 
Dia da Integração. O evento, que fez parte das 
comemorações dos 45 anos da Unicamp, foi 
realizado pelo Grupo Gestor de Benefícios So-
ciais (GGBS), com apoio do Espaço Cultural 
Casa do Lago, da Faculdade de Educação 
Física (FEF), do Centro de Saúde da Comuni-
dade (Cecom) e Prefeitura do Campus

Nas salas de Cinema e Multiuso da Casa 
do Lago, o público acompanhou o artista 
plástico Dalga, em uma performance que uniu 
teatralidade e música, além da Troupe Per 
Tutti, que fez apresentações cômicas para ale-
gria das crianças. A Orquestra Comunitária 
da Unicamp se apresentou sob a regência do 
maestro João Stecca e lotou o espaço. Na 
área externa do espaço cultural, foram orga-
nizadas as saídas para os passeios ciclísticos e 

caminhada, além das apresentações de mala-
bares, capoeira e dança de rua. No palco 
montado ao lado da Casa do Lago, o público 
pode conferir o Quinteto Carlos Gomes que 
contagiou a todos com apresentação de músi-
cas eruditas e populares; e o grupo “Saracura” 
de samba cultural. O Cecom promoveu 
avaliações de saúde dos participantes.

Nomeada pelo Conselho Orientador do 
GGBS como uma das responsáveis por co-
ordenar as atividades do Dia da Integração, a 
professora Maria Teresa Rodrigues fez questão 
de citar o empenho dos membros da comissão 
que fizeram o evento acontecer e a participa-
ção massiva de funcionários que trouxeram 
seus filhos e familiares. “É muito satisfatório 
ver que os pais trouxeram seus filhos para 
mostrar a eles o ambiente em que trabalham, 
e aproximar a nossa comunidade, com todas 
as famílias presentes”.

Após o evento, o coordenador do GGBS, 
Edison Lins, fez um balanço do 1º Dia da Inte-

Um dia de integração para a comunidadeUm dia de integração para a comunidade

O reitor Fernando Costa esteve presente ao evento e presti-
giou as apresentações culturais. “Essa iniciativa de oferecer 
atividades aos finais de semana é muito importante para uma 
universidade pública como a Unicamp, pois se trata de uma 
prática que já existe nas grandes universidades do mundo e 
que estamos buscando organizar regularmente no nosso 
campus através do GGBS e da Pró-Reitoria de Extensão”, 
afirmou. O reitor também ressaltou a importância de estender 
o convite à população para preencher os espaços da universi-
dade nos finais de semana com atividades de saúde e apre-
sentações culturais.

Iniciativa 
importante

gração e reforçou a importância dos investi-
mentos do GGBS nas ações que proporcio-
nam o bem-estar dos funcionários. “Nossa 
proposta é realizar mais eventos com esta 
prioridade, de promover o encontro saudável 
entre nosso corpo de funcionários, a comuni-
dade externa e todas as pessoas que, de algu-
ma forma, estão ligadas a Unicamp”, disse.

A Unicamp chega aos 45 anos, em 2011, 
como uma das mais importantes universi-
dades públicas brasileiras e, em recente 
ranking do MEC, está em primeiro lugar. 
Esses resultados decorrem de um dinamismo 
impressionante da nossa comunidade, em 
todas as áreas e todos os segmentos que a 
constituem. E o GGBS, como órgão de be-
nefícios sociais que interage com a comu-
nidade, tem nas suas ações, expressão desse 
dinamismo.  A captação de ideias, ações, 
fomento de parcerias e de projetos através 
de editais públicos, foi uma medida bastante 
acertada que se deu por indicação do seu 
Conselho de Orientação, composto por do-
centes e funcionários. Esta edição mostra 
alguns dos projetos aprovados na sistemá-
tica dos editais, concluídos ou em andamen-
to. No dia 15/12 um workshop dará ainda 
mais informações sobre o desenvolvimento 
dos referidos projetos e seus impactos. 
Outras realizações marcaram, no campo 
das ações do GGBS, o ano de 2011. Um 
destaque especial merece o Conpuesp, 
primeira edição do Congresso dos Profissio-
nais da USP, Unicamp e Unesp, inspirado no 
Simtec, evento da Unicamp que, em 2012 
terá sua quarta edição. O evento, elemento 
integrador de profissionais das três univer-
sidades foi um marco histórico e inédito, 
reunindo centenas de funcionários das três 
instituições que expuseram o trabalho que 
realizam como parte do ambiente em que 
atuam. Uma exposição que também tem o 
significado de prestação de contas à soci-
edade que mantém essas importantes insti-
tuições paulistas, cujos resultados se reper-
cutem no Brasil inteiro e fazem da Unicamp 
uma das mais conhecidas instituições acadê-
micas brasileiras, no mundo. Um outro 
destaque é o conjunto de publicações que se 
deu, neste ano, com apoio do GGBS. O livro 
"Sabores da Enfermagem" exemplifica as 
muitas possibilidades de integração de um 
conjunto específico de profissionais. Da 
mesma forma o livro "Faço parte desta histó-
ria", cujo segundo volume será lançado 
ainda neste final de ano, além de integrar, 
motiva e representa o reconhecimento insti-
tucional a um outro segmento que compõe a 
Unicamp em sua diversidade e dinamismo, 
desta feita os profissionais que aqui ingres-
saram , para trabalhar, sendo adolescentes. 
Em 2011 o GGBS continuou aprimorando 
todas as suas ações, além de ampliar o 
processo de consolidação de novos projetos 
e ações, com a relevante participação da 
comunidade através de editais. Um pouco 
dessas realizações são mostradas nesta edi-
ção informativa. E assim prestamos conta, 
fechamos uma etapa, 2011, e iniciamos 
outra. 2012. 

Ações de uma comunidade dinâmica
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"Funciona A Arte ?"
Inscrições abertas. Participe!

O projeto, apresentado por funcio-
nários do Instituto de Artes, foi aprovado 
pelo Conselho de Orientação do GGBS e 
está recebendo apoio para sua realização.
   

Convite
Os organizadores convidam a comuni-

dade da Unicamp, preferencialmente os 
funcionários das diferentes unidades e 
órgãos, para a realização do primeiro 
encontro “Funciona A Arte ?”. O objetivo é 
a criação de um evento institucional para 
apresentar e discutir a função da arte no 
espaço privilegiado do campus universi-
tário. A Proposta é implantar um escambo 
de fotografias, um projeto já existente e 
que acontece em vários estados brasi-
leiros, como uma idéia democrática que 
visa fomentar o colecionismo e o apreço 
pela imagem, além de um resgate do há-
bito de possuir uma foto impressa, promo-
vendo interação entre pessoas através da 
troca, sem necessidade de pagamento de 
uma foto por outra. 

As fotografias, em formato máximo de 
20cm x 30cm, serão expostas nas paredes 
da Galeria de Arte do IA e disponibilizadas 
para serem trocadas. As pessoas se mistu-
ram e escolhem a fotografia que quiserem 
e deixam uma de sua autoria no lugar da 
retirada. Os organizadores convidam ain-
da as pessoas a pensarem numa imagem 
que “represente“ a pergunta feita: Funcio-
na A Arte?

O evento prevê ainda a apresentação 
de diferentes manifestações artísticas dos 
participantes: musicais, teatrais, literárias 
ou visuais.

20 de dezembro de 2011, das 10 às 
16 horas, na Galeria de Arte do IA

Inscrições
As  inscrições poderão ser feitas até 
16 de dezembro, às 17 horas. Acesse 
o site do GGBS e inscreva-se. Mais 
informações poderão ser obtidas pelo 
ramal 16561. 

Todas as manhãs de terças e quintas, cerca 
de 20 laboratoristas, alunos e professores da 
FCM param suas rotinas para praticar yoga.

Um apoio importante para a realização da 
oficina veio através do GGBS que aprovou 
recursos, por meio de edital, e viabilizou a 
compra de colchonetes e propiciou suporte à 
manutenção dos 33 encontros que foram 
planejados. 
 “O yoga deve ser relacionado com uma política 
de saúde, porque ele proporciona uma reflexão 
interior nos praticantes, que os fazem repensar 
costumes, hábitos e vícios executados no dia-a-
dia”, disse a pesquisadora Pamela Siegel, uma 
das responsáveis pela implantação da oficina 
de yoga na FCM.

E para privilegiar tanto os selecionados 
quanto aqueles que não conseguiram a 
vaga para a oficina, os organizadores  
produziram um livreto com informações 
essenciais sobre a prática do yoga, 
principalmente ressaltando parte do có-
digo de ética que reflete as atitudes pes-
soais, a autonomia das escolhas, o com-
portamento individual, a sexualidade e 
outros temas. 
 Pamela conta que a prática tem gerado 
um efeito positivo, “em função de que o 
yoga mexe muito com o imaginário,  com 
o símbolo do bem estar que promove um 
exercício que vai além do benefício à parte 
física, mas também mental”.

Yoga traz benefícios e
bem-estar a praticantes
Yoga traz benefícios e

bem-estar a praticantes

Publicações diferenciadas recebem apoio do GGBS

Receitas de família

Desafios da Educação Infantil

Em agosto ocorreu o lançamento do livro 
"Sabores de Enfermagem", organizado pela 
enfermagem do Hospital de Clínicas, contendo 
receitas de famílias de funcionários da unidade.

A repercussão do livro resultou em convite 
para que duas receitas do livro fossem apre-
sentadas pelo jornalista Fernando Kassab no 
seu quadro do programa Caminhos da Roça, 
da EPTV,  nas manhãs de sábado.

Outro resultado altamente positivo do 
projeto é que parte da tiragem do livro foi 
entregue para duas instituições campineiras de 
referência no campo do atendimento social, 
sendo uma delas, a Sobrapar, na área da saúde 
facial e, a outra, a Associação Beneficente 
Campineira, a ABC, que age como fator de 
geração de oportunidades para crianças e 
adolescentes. 

Os interessados no livro podem consultar 
exemplares nas bibliotecas do campus. Para 
contribuir com a ABC e o Hospital Sobrapar, 
adquirindo um exemplar do livro, os contatos 
podem ser feitos pelos telefones a seguir: 
Sobrapar (19) 3749-9700 e ABC (19) 3231-
1809. 

Confira na página 6, matéria sobre o livro 
“Ética e Formação do Professor: Desafios 
da Educação Infantil”, cuja publicação 
contou com o apoio do GGBS. 

A organizadora do livro Irene Martinez, com o apresentador Fernando 
Kassab, durante gravação de matéria para programa da EPTV.

No site do GGBS você poderá conferir 
os vídeos das receitas do livro apresen-
tadas no programa Caminhos da Roça, 
além de entrevista com a funcionária do 
HC, Irene Martinez. Acesse e confira: 
(www.gr.unicamp.br/ggbs)

Sob o tema “Sustentar a práxis: A edu-
cação infantil como obra de arte”, foi 
aberto o 2º Fórum Internacional de Edu-
cação Infantil no Centro de Convenções 
no final de dezembro. O fórum extra foi 
organizado pela Divisão de Educação 
Infantil e Complementar (DEdiC), que é 
vinculada à Diretoria Geral de Recursos 
Humanos (DGRH) da Unicamp, com a-
poio do Grupo Gestor de Benefícios So-
ciais (GGBS), do Núcleo de Políticas 
Públicas (Nepp), Organização Mundial 
para a Educação Pré-escolar (Omep) e 
Prefeitura de Jundiaí.

A DEdiC, constituída pela creche, pré-
escola e educação não formal da 
Unicamp, atende aos filhos dos servi-
dores, discentes e docentes da Univer-
sidade, tendo como missão proporcionar 
um serviço que privilegie o direito da 

As discussões promovidas durante a 1ª 
edição do fórum, realizada em 2010, 
resultou em uma coletânea de textos que 
compõem o livro “Ética e Formação do 
Professor: Desafios da Educação Infantil” 
organizados pela Professora Doutora 
Roberta Rocha Borges, diretora da Divisão 
de Educação Infantil e Complementar 
(DEdIC/DGRH) e a Professora Francisca 
Paula Toledo Monteiro, coordenadora do 
Centro Interno de Estudos, Memória e 
Pesquisa da Infância (CIEMPI/DEdIC/ 
DGRH).

O livro, que obteve apoio, através de 
edital do GGBS, foi lançado durante a 2ª 
edição do Fórum e entregue aos partici-
pantes. A professora Maria Teresa Eglér 
Mantoan salienta a importância da ini-
ciativa: “A contribuição deste evento, pro-
movido por uma Universidade e em fun-
ção do que realiza, para atender aos filhos 
dos que nela trabalham em diferentes 
setores e unidades, é uma iniciativa que 

2º Fórum Internacional de Educação Infantil 2º Fórum Internacional de Educação Infantil 

criança e do adolescente à educação 
voltada para o exercício pleno de res-
peito à vida, ao outro e à natureza em 
toda e qualquer manifestação. Este se-
gundo evento internacional reuniu do-
centes da Unicamp e de outras universi-
dades brasileiras, secretários municipais 
da Educação e especialistas estrangei-
ros, como as professoras Janet Gonza-
lez-Mena, da Associação Nacional para 
a Educação da Criança Pequena 
(Naeyc) dos EUA – que concedeu a pa-
lestra de abertura – e Teodosia Pavon, 
assessora das creches da Catalunha (Es-
panha).

A programação do fórum trouxe três 
mesas-redondas simultâneas sobre ex-
periências exitosas em educação infan-
til, mais duas palestras, sobre “As prá-
ticas pedagógicas nas creches da Cata-

lunha” e “O espaço educador: sabores, 
cores, sons e aromas”. 

Convidado para a cerimônia de 
abertura, o professor Mohamed Habib, 
pró-reitor de Extensão e Assuntos Co-
munitários, elogiou o serviço que a Uni-
versidade oferece aos filhos da comu-
nidade. “Nossa Universidade é consi-
derada de excelência em ensino superior 
e na pesquisa, também reconhecida co-
mo uma das melhores no ensino médio, 
através dos colégios técnicos, e não é 
difícil entender porque também está entre 
as melhores em se tratando de educação 
na infância. Isso é esperado de uma 
instituição cada vez mais comprometida 
com sua função social. É uma questão de 
coerência que as atividades da DEdiC 
estejam no mesmo patamar de quali-
dade.”

demonstra a necessidade de munir de 
elementos teórico-metodológicos os que 
estão à frente da educação dos seus 
pequenos estudantes e de expandir para 
outros públicos congêneres conheci-
mentos que certamente lhes convirão 
para aperfeiçoarem seus trabalhos junto 
ao mesmo público”, salienta. 

A professora ainda ressalta no prefácio 
do livro que, os temas abordados por es-
pecialistas em educação infantil convida-
dos para participar do Fórum Interna-
cional de Educação Infantil constituem 
um conjunto de questões que colocam em 
cheque os sistemas educacionais na atua-
lidade. “Não se trata apenas do que é 
próprio da estrutura organizacional dessa 
primeira etapa do nível básico de ensino, 
mas do que subjaz a toda a sua implan-
tação em termos conceituais e aos desa-
fios de nossos tempos, ou seja, a noção 
de infância, os modos de subjetivação, a 
inclusão escolar e social”, conclui.

Os exemplares do livros serão dispo-
nibilizados em algumas bibliotecas da 
Unicamp, como a Biblioteca Central Cé-
sar Lattes (BC-CL) e Biblioteca da Facul-
dade de Educação.

Livro com resumos do Fórum tem apoio do GGBS

icos expressam dinamismo da nossa comunidade
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Ações diversificadas marcam a participação do GGBS na Unicamp em 2011
O ano de 2011 se despede e deve ser 

celebrado, também, pelo conjunto de ações 
realizadas pelo GGBS, que destacaram a 
valorização dos profissionais da Unicamp. Foi 
um ano consagrado pela manutenção de di-
versas iniciativas consolidadas, como o apoio 
a projetos de extensão por meio de editais, e 
pela realização e incentivo de novas ações 
como o Congresso de Profissionais das Uni-
versidades Públicas do Estado de São Paulo 
(CONPUESP), o Dia da Integração, os livros 
lançados e participação em fóruns, debates e 
palestras. 

O Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS) fecha este ciclo anual com um traba-
lho concreto de responsabilidade e compro-
misso da promoção do bem estar e da integra-
ção dos profissionais que fazem da Unicamp, 
uma das melhores universidades da América 
Latina e do mundo. 

Neste ano, o atendimento do GGBS pas-
sou por uma mudança significativa. Desde 
julho, está em funcionamento a nova central 
de atendimento do órgão, que foi criada para 
estabelecer um vínculo mais acolhedor entre 
os funcionários. É possível na central, obter 
informações e encaminhamento para todos os 
serviços oferecidos pelo GGBS, como adesão 
a planos de saúde, acesso a convênios, 
atendimento social e também há espaço para 
opinar e dar sugestões de melhoria nas ações 
que buscam sempre atender a todos.

Vale ressaltar também o crescimento do 
programa “Alimentação para todos”, que 
neste ano de 2011 teve um significativo avan-
ço. O programa, que até pouco tempo atrás 
contava apenas com a entrega de 750 cestas 
básicas para servidores indicados pelo Serviço 
Social do GGBS, neste ano passou a atender 
todos os funcionários e docentes da universi-
dade com o auxílio alimentação remunerado. 
Trata-se de uma conquista histórica.

Alguns outros programas se consolidaram 
em mais um ano de sucesso e aprovação. É o 
caso do ProSeres - Programa Institucional de 
Apoio ao Servidor-Estudante, que neste ano 
completou 18 anos e se destaca por neste 
período ter contemplado cerca de 1.500 fun-
cionários da Unicamp/Funcamp com apoio 
na obtenção da graduação, em diversas insti-
tuições de ensino superior de Campinas e  
região, através de desconto nas mensalida-
des, entre outros dispositivos de auxílio.

Vale destacar também as parcerias 
firmadas ao longo deste ano, como o con-
vênio com a Unimed, responsável por bene-
ficiar mais de 4 mil usuários de famílias de 
funcionários e docentes. O GGBS, junto com 
a Unimed, vem fazendo acompanhamento 
mensal detalhado dos novos planos a fim de 
manter o custo em níveis acessíveis.

Entre estas e demais ações, confira ao lado 
algumas das realizações que marcaram este 
ano de 2011.

Cerca de 1,5 mil profissionais da USP, 
Unicamp e Unesp participaram do o 1º 
Congresso dos Profissionais das Universi-
dades Públicas do Estado de São Paulo 
(CONPUESP) realizado em outubro no 
auditório do Memorial da América Latina, em 
São Paulo. O evento, realizado com total 
apoio do GGBS foi destinado à divulgação 
de trabalhos e troca de experiências entre 
profissionais das três instituições.

Foram dias repletos com palestras que 
trouxeram a reflexão sobre a importância do 
sucesso e do bem-estar na vida profissional, 
na presença de nomes como o empresário 
César Souza e do ator Eduardo Martini. Além 
da exposição de pôsteres, foi destaque da 
programação a apresentação dos casos de 
sucesso que expuseram realizações inovado-
ras em cada universidade, na qual inspiraram 
ações semelhantes entre as demais.

Os funcionários da Unicamp tiveram 
transporte para São Paulo, alimentação e 
painéis custeados pela universidade. “Os 
resultados quantitativos e qualitativos desta 
primeira edição demonstram a pujança pro-
fissional nas três universidades públicas, o 
que confere sustentabilidade técnica à reco-
nhecida produção das três instituições acadê-
micas”, disse Edison Lins, coordenador do 
GGBS e membro da Comissão Organizado-
ra, composta por profissionais das três institui-
ções públicas.

Depois das fortes 
emoções e lembranças 
inesquecíveis resga-
tadas na 1ª edição do 
livro “Faço parte desta 
História”, que foi lan-
çado em dezembro de 
2010, agora novas 
histórias, aconteci-
mentos e momentos 
marcantes desses 45 
anos de Unicamp serão 
revelados no lançamento da 
segunda edição .

O livro é composto por depoimentos de ex-
patrulheiros, ex-mensageiros e ex-guardinhas, 
que ainda jovens ingressaram na Unicamp, e 
permaneceram na instituição, construindo 
suas vidas profissionais e pessoais.

Resgatando e valorizando a trajetória pro-
fissional e pessoal desses profissionais, os 
relatos trazem fatos curiosos da história da 
própria Unicamp, além de situações engra-
çadas vivenciadas por personagens reais.

Dentre outros, nesta edição, constam os 
depoimentos de Silvia Covais (Cotil), Calime-
rio Donizette (DAC), Márcio Augusto de Paula 
(Cemib), Sinval de Souza (IC), Dercio Tabossi 
(Reitoria), Hélio Costa (Ascom), Marcos Zan-
folin (Cemib), Edson Giordani (IA), Luiz 
Eduardo Odoni (FCM), Antônio Dias Junior 
(CPO), Ivaldo Alves (IA), Cássia Silveira (FEC), 
Sinval Carmo (FEF), Raquel do Carmo Santos 
(Ascom), Agnaldo Rodrigues Dias (FEM), 
Jádison Freitas (Pagu) e Clóvis Tristão (Feagri); 
no total são 52 depoimentos.

A cerimônia de lançamento do livro está 
marcada para o dia 16 de dezembro no 
auditório do DGA. Venha participar deste 
momento histórico!

O auxílio alimentação
agora é para todos

A partir desse ano, os funcionários da 
Unicamp puderam se beneficiar de um novo 
plano da Unimed, exclusivo, que oferece 
algumas vantagens diferenciadas:

- O plano passou a ter cobertura nacional,

- O custo individual e por faixa etária tem o 
preço reduzido em até 40% comparado aos 
planos externos,

- Tem garantido todas as coberturas contem-
pladas pela legislação que regulamenta os 
planos de saúde, Lei 9.656/98. 

Para mais informações, os interessados 
devem acessar a página do GGBS na Inter-
net (www.gr.unicamp.br/ggbs) ou se infor-
mar pelo ramal 15101.  

Este ano de 2011 foi muito especial para a equipe Unicamp (Labex/GGBS). Logo no início 
do ano houve a inclusão de novos atletas, funcionários e alguns alunos.

No primeiro semestre, os atletas participaram das seguintes corridas: Oba, Lua, Boldrini, 
Corrida do Batom, IASP (Hortolândia) e de Valinhos. Foram 22 pódios nessas provas, dentre a 
categoria geral e faixa etária. Entre as provas disputadas , a principal foi o 'Grand Prix Mercosul 
de Atletismo Master', realizado em Porto Alegre e contou com a participação de atletas do 
Mercosul e de todo o Brasil. Nesta prova foram 8 pódios dos 18 disputados, sendo 
conquistadas pela equipe três medalhas de ouro. No segundo semestre a participação da 
equipe ocorreu nas corridas do SESI, Independência, Integração, Corrida da Unicamp (na qual 
somaram-se 7 pódios) e no final de novembro a equipe participou de mais uma edição do 
Troféu Brasil de Atletismo Master, no Centro de Excelência em Alto Rendimento (CEAR) em 
Campinas. Foram 7 pódios, com destaque para Nadir Camacho (FE), que se sagrou tri-
campeão brasileira, nos 5.000m e 10.000m.

Agora a preparação está voltada para a tradicional Corrida de São Silvestre. Antes os 
atletas participam da Corrida do Gonzaguinha, também em São Paulo, última prova 
preparatória para a São Silvestre. Desejamos mais sucesso na trajetória dos nossos atletas e 
que 2012 seja repleto de novas conquistas e superação. 

Com apoio do GGBS, foi realizada no 
fim de novembro a sexta edição da Ofici-
na de Redação. Mais uma vez ministrada 
pela professora de redação Ednir Melo 
Barbosa, a oficina contou  com a partici-
pação de 27 jovens, filhos ou depen-
dentes de funcionários. Muitos deles tive-
ram a oportunidade de aprender e aper-
feiçoar sobre como fazer uma boa reda-
ção. Os jovens também tiraram suas dúvi-
das e receberam dicas importantes para 
os vestibulares que já estão acontecendo. 
''É muito bom trabalhar com esses jovens 
interessados em aprender a comunicação escrita através da redação. Percebi grande interesse, 
disponibilidade e idéias interessantes a respeito do tema que discutimos na oficina. Foi muito 
bom e gratificante'', avaliou Ednir.

O estudante Daniel Bueno de Aguiar, que esteve presente na oficina, ressaltou: “foram muito 
importantes as dicas e técnicas, porque nos dias de hoje temos a necessidade de saber nos 
comunicar e expressar, então uma oficina dessas é de muita valia para todos nós, e reforça o 
conhecimento das áreas de comunicação, expressão e redação”, disse. 

Organizada pelo GGBS pelo segundo 
ano consecutivo, com participação de orga-
nizações não governamentais (ONG’s) e 
entidades assistenciais de Campinas e re-
gião, foi realizada nos dias 30 de novembro 
e 1 de dezembro a Feirada Solidariedade. 

O evento é uma ação social do GGBS, 
com o objetivo de arrecadar fundos para as 
instituições e ajudar ainda mais quem 
precisa. 
   

Instituições participantes:

CAPEC - Casa de Apoio a Pessoas com Câncer 
NUVOHC - Núcleo de Voluntários do Hospital de Clínicas 

ABC - Associação Beneficente de Campinas

Fundação ORSA - Criança e Vida 

GAAR Campinas - Grupo de Apoio ao Animal de Rua 

Esperança e Vida

Lar Criança Feliz de Campinas

Shekinah (clínica de recuperação de dependentes químicos) 

AAFENASP - Associação Amigos da Federação Nacional das 
Associações Pestalozzi

Associação Ariri Xocó (instituição de apoio a atuação indígena)

Um percurso de sucesso dos atletas da Equipe Unicamp (Labex/GGBS) em 2011

 “Faço parte desta História”
Feira da SolidariedadeFeira da Solidariedade

Parceria com a Unimed 
garante benefícios

“Farra nas Férias“ “Férias no Museu“

Neste ano o programa teve um avanço 
significativo. Em reunião do Conselho Uni-
versitário (CONSU), realizada em 31 de 
maio de 2011, foi aprovado o reajuste dos 
valores do Programa de Auxílio Alimen-
tação, 

 

A nova tabela, cujos valores repre-
sentaram um aumento de 143,5% em rela-
ção aos valores anteriores, é uma con-
quista importante dos servidores, que até 

abrangendo todos os servidores, 
incluindo as carreiras docentes.

pouco tempo atrás contava apenas com a 
entrega de 750 cestas básicas, distribuída 
para servidores indicados pelo Serviço So-
cial do GGBS.

O projeto tem o intuito de oferecer 
atividades motoras e lúdicas para os 
alunos,filhos de funcionários, com finali-
dade de entretenimento, convivência, 
ampliação dos laços de amizade e no-
ções de companheirismo. Ao mesmo 
tempo, são desenvolvidas atividades em 
grupo para o alcance de metas, por meio 
de jogos competitivos e cooperativos. A 
quarta edição do Programa, que acon-
teceu em janeiro desse ano, é resultado 
do sucesso da parceria do GGBS com a 
FEF. As atividades internas acontecem 
sempre nas dependências da Faculdade 
de Educação Física. O Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais apóia o projeto 
auxiliando na logística, custeio  e suporte 
para a sua realização. 

Férias no Museu é um programa do Mu-
seu Exploratório de Ciências da Unicamp 
realizado desde julho de 2008, sempre 
com apoio do Grupo Gestor de Benefícios 
Sociais (GGBS).

Destinado a filhos de docentes e funcio-
nários da Unicamp/Funcamp e de estudan-
tes da universidade, o programa acontece 
sempre nos meses de janeiro e julho de 
cada ano.

Com caráter lúdico-pedagógico, o 
programa busca desenvolver várias ativi-
dades que exploram, de forma prazerosa e 
divertida, temas referentes à ciência, tec-
nologia, cultura, qualidade de vida, meio 
ambiente e responsabilidade social. 

Em 2012 tem mais!

Oficina de Redação auxilia 
filhos de funcionários na 
véspera do vestibular

Oficina de Redação auxilia 
filhos de funcionários na 
véspera do vestibular
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"Funciona A Arte ?"
Inscrições abertas. Participe!

O projeto, apresentado por funcio-
nários do Instituto de Artes, foi aprovado 
pelo Conselho de Orientação do GGBS e 
está recebendo apoio para sua realização.
   

Convite
Os organizadores convidam a comuni-

dade da Unicamp, preferencialmente os 
funcionários das diferentes unidades e 
órgãos, para a realização do primeiro 
encontro “Funciona A Arte ?”. O objetivo é 
a criação de um evento institucional para 
apresentar e discutir a função da arte no 
espaço privilegiado do campus universi-
tário. A Proposta é implantar um escambo 
de fotografias, um projeto já existente e 
que acontece em vários estados brasi-
leiros, como uma idéia democrática que 
visa fomentar o colecionismo e o apreço 
pela imagem, além de um resgate do há-
bito de possuir uma foto impressa, promo-
vendo interação entre pessoas através da 
troca, sem necessidade de pagamento de 
uma foto por outra. 

As fotografias, em formato máximo de 
20cm x 30cm, serão expostas nas paredes 
da Galeria de Arte do IA e disponibilizadas 
para serem trocadas. As pessoas se mistu-
ram e escolhem a fotografia que quiserem 
e deixam uma de sua autoria no lugar da 
retirada. Os organizadores convidam ain-
da as pessoas a pensarem numa imagem 
que “represente“ a pergunta feita: Funcio-
na A Arte?

O evento prevê ainda a apresentação 
de diferentes manifestações artísticas dos 
participantes: musicais, teatrais, literárias 
ou visuais.

20 de dezembro de 2011, das 10 às 
16 horas, na Galeria de Arte do IA

Inscrições
As  inscrições poderão ser feitas até 
16 de dezembro, às 17 horas. Acesse 
o site do GGBS e inscreva-se. Mais 
informações poderão ser obtidas pelo 
ramal 16561. 

Todas as manhãs de terças e quintas, cerca 
de 20 laboratoristas, alunos e professores da 
FCM param suas rotinas para praticar yoga.

Um apoio importante para a realização da 
oficina veio através do GGBS que aprovou 
recursos, por meio de edital, e viabilizou a 
compra de colchonetes e propiciou suporte à 
manutenção dos 33 encontros que foram 
planejados. 
 “O yoga deve ser relacionado com uma política 
de saúde, porque ele proporciona uma reflexão 
interior nos praticantes, que os fazem repensar 
costumes, hábitos e vícios executados no dia-a-
dia”, disse a pesquisadora Pamela Siegel, uma 
das responsáveis pela implantação da oficina 
de yoga na FCM.

E para privilegiar tanto os selecionados 
quanto aqueles que não conseguiram a 
vaga para a oficina, os organizadores  
produziram um livreto com informações 
essenciais sobre a prática do yoga, 
principalmente ressaltando parte do có-
digo de ética que reflete as atitudes pes-
soais, a autonomia das escolhas, o com-
portamento individual, a sexualidade e 
outros temas. 
 Pamela conta que a prática tem gerado 
um efeito positivo, “em função de que o 
yoga mexe muito com o imaginário,  com 
o símbolo do bem estar que promove um 
exercício que vai além do benefício à parte 
física, mas também mental”.

Yoga traz benefícios e
bem-estar a praticantes
Yoga traz benefícios e

bem-estar a praticantes

Publicações diferenciadas recebem apoio do GGBS

Receitas de família

Desafios da Educação Infantil

Em agosto ocorreu o lançamento do livro 
"Sabores de Enfermagem", organizado pela 
enfermagem do Hospital de Clínicas, contendo 
receitas de famílias de funcionários da unidade.

A repercussão do livro resultou em convite 
para que duas receitas do livro fossem apre-
sentadas pelo jornalista Fernando Kassab no 
seu quadro do programa Caminhos da Roça, 
da EPTV,  nas manhãs de sábado.

Outro resultado altamente positivo do 
projeto é que parte da tiragem do livro foi 
entregue para duas instituições campineiras de 
referência no campo do atendimento social, 
sendo uma delas, a Sobrapar, na área da saúde 
facial e, a outra, a Associação Beneficente 
Campineira, a ABC, que age como fator de 
geração de oportunidades para crianças e 
adolescentes. 

Os interessados no livro podem consultar 
exemplares nas bibliotecas do campus. Para 
contribuir com a ABC e o Hospital Sobrapar, 
adquirindo um exemplar do livro, os contatos 
podem ser feitos pelos telefones a seguir: 
Sobrapar (19) 3749-9700 e ABC (19) 3231-
1809. 

Confira na página 6, matéria sobre o livro 
“Ética e Formação do Professor: Desafios 
da Educação Infantil”, cuja publicação 
contou com o apoio do GGBS. 

A organizadora do livro Irene Martinez, com o apresentador Fernando 
Kassab, durante gravação de matéria para programa da EPTV.

No site do GGBS você poderá conferir 
os vídeos das receitas do livro apresen-
tadas no programa Caminhos da Roça, 
além de entrevista com a funcionária do 
HC, Irene Martinez. Acesse e confira: 
(www.gr.unicamp.br/ggbs)

Sob o tema “Sustentar a práxis: A edu-
cação infantil como obra de arte”, foi 
aberto o 2º Fórum Internacional de Edu-
cação Infantil no Centro de Convenções 
no final de dezembro. O fórum extra foi 
organizado pela Divisão de Educação 
Infantil e Complementar (DEdiC), que é 
vinculada à Diretoria Geral de Recursos 
Humanos (DGRH) da Unicamp, com a-
poio do Grupo Gestor de Benefícios So-
ciais (GGBS), do Núcleo de Políticas 
Públicas (Nepp), Organização Mundial 
para a Educação Pré-escolar (Omep) e 
Prefeitura de Jundiaí.

A DEdiC, constituída pela creche, pré-
escola e educação não formal da 
Unicamp, atende aos filhos dos servi-
dores, discentes e docentes da Univer-
sidade, tendo como missão proporcionar 
um serviço que privilegie o direito da 

As discussões promovidas durante a 1ª 
edição do fórum, realizada em 2010, 
resultou em uma coletânea de textos que 
compõem o livro “Ética e Formação do 
Professor: Desafios da Educação Infantil” 
organizados pela Professora Doutora 
Roberta Rocha Borges, diretora da Divisão 
de Educação Infantil e Complementar 
(DEdIC/DGRH) e a Professora Francisca 
Paula Toledo Monteiro, coordenadora do 
Centro Interno de Estudos, Memória e 
Pesquisa da Infância (CIEMPI/DEdIC/ 
DGRH).

O livro, que obteve apoio, através de 
edital do GGBS, foi lançado durante a 2ª 
edição do Fórum e entregue aos partici-
pantes. A professora Maria Teresa Eglér 
Mantoan salienta a importância da ini-
ciativa: “A contribuição deste evento, pro-
movido por uma Universidade e em fun-
ção do que realiza, para atender aos filhos 
dos que nela trabalham em diferentes 
setores e unidades, é uma iniciativa que 

2º Fórum Internacional de Educação Infantil 2º Fórum Internacional de Educação Infantil 

criança e do adolescente à educação 
voltada para o exercício pleno de res-
peito à vida, ao outro e à natureza em 
toda e qualquer manifestação. Este se-
gundo evento internacional reuniu do-
centes da Unicamp e de outras universi-
dades brasileiras, secretários municipais 
da Educação e especialistas estrangei-
ros, como as professoras Janet Gonza-
lez-Mena, da Associação Nacional para 
a Educação da Criança Pequena 
(Naeyc) dos EUA – que concedeu a pa-
lestra de abertura – e Teodosia Pavon, 
assessora das creches da Catalunha (Es-
panha).

A programação do fórum trouxe três 
mesas-redondas simultâneas sobre ex-
periências exitosas em educação infan-
til, mais duas palestras, sobre “As prá-
ticas pedagógicas nas creches da Cata-

lunha” e “O espaço educador: sabores, 
cores, sons e aromas”. 

Convidado para a cerimônia de 
abertura, o professor Mohamed Habib, 
pró-reitor de Extensão e Assuntos Co-
munitários, elogiou o serviço que a Uni-
versidade oferece aos filhos da comu-
nidade. “Nossa Universidade é consi-
derada de excelência em ensino superior 
e na pesquisa, também reconhecida co-
mo uma das melhores no ensino médio, 
através dos colégios técnicos, e não é 
difícil entender porque também está entre 
as melhores em se tratando de educação 
na infância. Isso é esperado de uma 
instituição cada vez mais comprometida 
com sua função social. É uma questão de 
coerência que as atividades da DEdiC 
estejam no mesmo patamar de quali-
dade.”

demonstra a necessidade de munir de 
elementos teórico-metodológicos os que 
estão à frente da educação dos seus 
pequenos estudantes e de expandir para 
outros públicos congêneres conheci-
mentos que certamente lhes convirão 
para aperfeiçoarem seus trabalhos junto 
ao mesmo público”, salienta. 

A professora ainda ressalta no prefácio 
do livro que, os temas abordados por es-
pecialistas em educação infantil convida-
dos para participar do Fórum Interna-
cional de Educação Infantil constituem 
um conjunto de questões que colocam em 
cheque os sistemas educacionais na atua-
lidade. “Não se trata apenas do que é 
próprio da estrutura organizacional dessa 
primeira etapa do nível básico de ensino, 
mas do que subjaz a toda a sua implan-
tação em termos conceituais e aos desa-
fios de nossos tempos, ou seja, a noção 
de infância, os modos de subjetivação, a 
inclusão escolar e social”, conclui.

Os exemplares do livros serão dispo-
nibilizados em algumas bibliotecas da 
Unicamp, como a Biblioteca Central Cé-
sar Lattes (BC-CL) e Biblioteca da Facul-
dade de Educação.

Livro com resumos do Fórum tem apoio do GGBS

icos expressam dinamismo da nossa comunidade
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Através de dois 
editais, em 2011 
GGBS apoiou mais 
de trinta projetos

João Batista

Acervo H
istórico do Arquivo Central (Siarq)

Acervo H
istórico do Arquivo Central (Siarq)

Implantado nesse ano, o sistema de 
gerenciamento de demandas, através da 
publicação de editais, mostrou-se eficaz e 
otimizou a gestão do Grupo Gestor.

Conforme deliberação do seu Con-
selho de Orientação, em 2011 o GGBS 
publicou dois editais, no início de cada 
semestre, que foram amplamente divul-
gados, e visaram o recebimento de pro-
postas, com ações vinculadas à Unicamp, 
e compreendendo projetos nas seguintes 
modalidades: eventos; programas e a-
ções comunitárias; promoção de quali-
dade de vida; desenvolvimento profis-
sional e humano; atividades motivacio-
nais, culturais e desportivas; publicações 
temáticas; atividades formadoras de cida-
dania e de valorização profissional e inte-
gração corporativa.

Os editais têm como objetivo apoiar 
financeiramente propostas que se insiram 
no Planejamento Estratégico Institucional 
da Unicamp, tendo em vista a Missão e 
Visão do GGBS, contemplando ações 
cujo foco seja a comunidade de servido-
res da Unicamp (funcionários e docentes) 
e não atendidas em outras modalidades 
de financiamento. 

As propostas enviadas pelo site do 
GGBS, através de formulário eletrônico, 
são analisadas pelo Conselho de Orien-
tação do GGBS e, em estando de acordo 
com as normas divulgadas, poderão ser 
apoiadas.

ATENÇÃO: Novo edital foi publicado.
Acesse o site do ggbs (www.gr.unicamp.br/ggbs) 
para mais informações.

Edi
tai
s

oti
miz

am

ges
tão

Confira alguns exemplos de 
projetos apoiados pelo 

GGBS em 2011, aprovados 
pelo Conselho de 

Orientação do órgão.

Pintura e descontração

Mostra acontece até 16/12 na DGA

A 1ª Mostra dos Trabalhos da Oficina Pintura 
em Tela, organizada pelo GGBS, que 

foi aberta 
no dia 6 de dezembro. A mostra continua até 
o dia 16, das 9 às 17 horas, no saguão de 
entrada da Diretoria Geral de Administração 
(DGA). Compareça e prestigie!
 

reúne 
telas de alunos de Maria Cristina, 

Desde março, Márcia Cristina Quaitti, 
técnica em química, do IQ, é responsável 
por comandar uma das atividades mais pro-
curadas pelos funcio-
nários: a Oficina de 
Pintura em Tela.

Márcia conta que 
já desenvolvia este 
projeto no IQ e em 
virtude da grande 
procura, sabendo do 
edital do GGBS, de-
cidiu se inscrever e obteve apoio para rea-
lizar a oficina para um público mais amplo.
 O objetivo da oficina é ensinar técnicas de 
pintura, com a intenção de que os parti-
cipantes possam ter  momentos de descon-
tração, exercitando percepções visuais e 
suas respectivas capacidades criativas. 

Preocupado com a situação de bem-estar 
dos funcionários da Faculdade de Enge-
nharia Mecânica, Gastão Bosco Rodrigues, 
supervisor de serviço geral da faculdade, 
desenvolveu um projeto de Ginástica Labo-
ral e contou com o apoio do GGBS para 
executar as atividades com os funcionários 
da unidade.

O projeto foi um dos contemplados do 
edital lançado em abril e teve suas ativida-
des iniciadas em julho deste ano. Todas as 
segundas, quartas e sextas, a partir das 
11h, 45 os funcionários da FEM contam 
com o auxílio de uma professora para reali-
zar as atividades.

Ginástica no trabalhoGinástica no trabalho

Teatro, dança, caminhada, passeio ciclís-
tico, apresentações circenses e muita música. 
Foram estas algumas das atividades que pre-
encheram o dia de centenas de visitantes que 
participaram no começo de novembro do 1º 
Dia da Integração. O evento, que fez parte das 
comemorações dos 45 anos da Unicamp, foi 
realizado pelo Grupo Gestor de Benefícios So-
ciais (GGBS), com apoio do Espaço Cultural 
Casa do Lago, da Faculdade de Educação 
Física (FEF), do Centro de Saúde da Comuni-
dade (Cecom) e Prefeitura do Campus

Nas salas de Cinema e Multiuso da Casa 
do Lago, o público acompanhou o artista 
plástico Dalga, em uma performance que uniu 
teatralidade e música, além da Troupe Per 
Tutti, que fez apresentações cômicas para ale-
gria das crianças. A Orquestra Comunitária 
da Unicamp se apresentou sob a regência do 
maestro João Stecca e lotou o espaço. Na 
área externa do espaço cultural, foram orga-
nizadas as saídas para os passeios ciclísticos e 

caminhada, além das apresentações de mala-
bares, capoeira e dança de rua. No palco 
montado ao lado da Casa do Lago, o público 
pode conferir o Quinteto Carlos Gomes que 
contagiou a todos com apresentação de músi-
cas eruditas e populares; e o grupo “Saracura” 
de samba cultural. O Cecom promoveu 
avaliações de saúde dos participantes.

Nomeada pelo Conselho Orientador do 
GGBS como uma das responsáveis por co-
ordenar as atividades do Dia da Integração, a 
professora Maria Teresa Rodrigues fez questão 
de citar o empenho dos membros da comissão 
que fizeram o evento acontecer e a participa-
ção massiva de funcionários que trouxeram 
seus filhos e familiares. “É muito satisfatório 
ver que os pais trouxeram seus filhos para 
mostrar a eles o ambiente em que trabalham, 
e aproximar a nossa comunidade, com todas 
as famílias presentes”.

Após o evento, o coordenador do GGBS, 
Edison Lins, fez um balanço do 1º Dia da Inte-

Um dia de integração para a comunidadeUm dia de integração para a comunidade

O reitor Fernando Costa esteve presente ao evento e presti-
giou as apresentações culturais. “Essa iniciativa de oferecer 
atividades aos finais de semana é muito importante para uma 
universidade pública como a Unicamp, pois se trata de uma 
prática que já existe nas grandes universidades do mundo e 
que estamos buscando organizar regularmente no nosso 
campus através do GGBS e da Pró-Reitoria de Extensão”, 
afirmou. O reitor também ressaltou a importância de estender 
o convite à população para preencher os espaços da universi-
dade nos finais de semana com atividades de saúde e apre-
sentações culturais.

Iniciativa 
importante

gração e reforçou a importância dos investi-
mentos do GGBS nas ações que proporcio-
nam o bem-estar dos funcionários. “Nossa 
proposta é realizar mais eventos com esta 
prioridade, de promover o encontro saudável 
entre nosso corpo de funcionários, a comuni-
dade externa e todas as pessoas que, de algu-
ma forma, estão ligadas a Unicamp”, disse.

A Unicamp chega aos 45 anos, em 2011, 
como uma das mais importantes universi-
dades públicas brasileiras e, em recente 
ranking do MEC, está em primeiro lugar. 
Esses resultados decorrem de um dinamismo 
impressionante da nossa comunidade, em 
todas as áreas e todos os segmentos que a 
constituem. E o GGBS, como órgão de be-
nefícios sociais que interage com a comu-
nidade, tem nas suas ações, expressão desse 
dinamismo.  A captação de ideias, ações, 
fomento de parcerias e de projetos através 
de editais públicos, foi uma medida bastante 
acertada que se deu por indicação do seu 
Conselho de Orientação, composto por do-
centes e funcionários. Esta edição mostra 
alguns dos projetos aprovados na sistemá-
tica dos editais, concluídos ou em andamen-
to. No dia 15/12 um workshop dará ainda 
mais informações sobre o desenvolvimento 
dos referidos projetos e seus impactos. 
Outras realizações marcaram, no campo 
das ações do GGBS, o ano de 2011. Um 
destaque especial merece o Conpuesp, 
primeira edição do Congresso dos Profissio-
nais da USP, Unicamp e Unesp, inspirado no 
Simtec, evento da Unicamp que, em 2012 
terá sua quarta edição. O evento, elemento 
integrador de profissionais das três univer-
sidades foi um marco histórico e inédito, 
reunindo centenas de funcionários das três 
instituições que expuseram o trabalho que 
realizam como parte do ambiente em que 
atuam. Uma exposição que também tem o 
significado de prestação de contas à soci-
edade que mantém essas importantes insti-
tuições paulistas, cujos resultados se reper-
cutem no Brasil inteiro e fazem da Unicamp 
uma das mais conhecidas instituições acadê-
micas brasileiras, no mundo. Um outro 
destaque é o conjunto de publicações que se 
deu, neste ano, com apoio do GGBS. O livro 
"Sabores da Enfermagem" exemplifica as 
muitas possibilidades de integração de um 
conjunto específico de profissionais. Da 
mesma forma o livro "Faço parte desta histó-
ria", cujo segundo volume será lançado 
ainda neste final de ano, além de integrar, 
motiva e representa o reconhecimento insti-
tucional a um outro segmento que compõe a 
Unicamp em sua diversidade e dinamismo, 
desta feita os profissionais que aqui ingres-
saram , para trabalhar, sendo adolescentes. 
Em 2011 o GGBS continuou aprimorando 
todas as suas ações, além de ampliar o 
processo de consolidação de novos projetos 
e ações, com a relevante participação da 
comunidade através de editais. Um pouco 
dessas realizações são mostradas nesta edi-
ção informativa. E assim prestamos conta, 
fechamos uma etapa, 2011, e iniciamos 
outra. 2012. 

Ações de uma comunidade dinâmica
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Calendário
Administrativo 

2012

01 de Janeiro (domingo) 
Confraternização Universal (Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 06/04/1949)
20 de Fevereiro (segunda-feira) - Expediente Suspenso 
21 de Fevereiro (terça-feira) - Carnaval - Expediente Suspenso 
22 de Fevereiro (quarta-feira) - Cinzas - Expediente Suspenso 
05 de Abril (quinta-feira) - Expediente Suspenso 
06 de Abril (sexta-feira)  
Paixão de Cristo (Feriado Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 25/09/1970)
21 de Abril  (sábado) 
Tiradentes (Feriado Nacional - Lei Federal nº 1.266 de 08/12/1950)
30 de Abril (segunda-feira) - Expediente Suspenso 
01 de Maio (terça-feira) 
Dia do Trabalho (Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 06/04/1949)
07 de Junho  (quinta-feira) 
Corpus Christi (Feriado Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 25/09/1970)
08 de Junho (sexta-feira) - Expediente Suspenso 
09 de Julho (segunda-feira)  
Data Magna do Estado de São Paulo ( Lei Estadual nº 9.497 de 05/03/1997) 
07 de Setembro (sexta-feira) 
Independência do Brasil (Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 06/04/1949)
12 de Outubro (sexta-feira) 
Consagrado à Padroeira do Brasil (F. Nacional - Lei Federal nº 6.802 de 30/06/1980)
28 de Outubro (domingo) 
Dia do Funcionário Público Estadual 
02 de Novembro (sexta-feira) 
Finados (Feriado Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 25/09/1970) 
15 de Novembro (quinta-feira) 
Proclamação da República (Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 06/04/1949)
16 de Novembro (sexta-feira) - Expediente Suspenso 
24 de Dezembro (segunda-feira) - Véspera de Natal - Expediente Suspenso
25 de Dezembro (terça-feira) 
Natal - Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 06/04/1949 
  

* Suspensão das atividades no período de 26/12/2012 a 01/01/2013.
   

Serão ainda considerados Feriados Municipais nas seguintes Unidades e localidades rela-
cionadas abaixo: 
   

ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO
25 de Janeiro (quarta-feira) 
Fundação da Cidade de São Paulo (F.Civil - Lei Municipal nº 7.008 de 06/04/1977)
19 de Novembro (segunda-feira) - Expediente Suspenso 
20 de Novembro (terça-feira) 
Dia da Consciência Negra (Feriado Civil - Lei Municipal nº 13.707 de 07/01/2004)  

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
13 de Junho (quarta-feira) 
Padroeiro de Piracicaba (F. Religioso - Lei Municipal 1.925 de 28/06/1972)
19 de Novembro (segunda-feira) - Expediente Suspenso 
20 de Novembro (terça-feira) 
Dia da Consciência Negra (Feriado Civil - Lei Municipal nº 5.242 de 13/03/2003)
08 de Dezembro (sábado) 
Imaculada Conceição (Feriado Religioso - Lei Municipal nº 1.470 de 06/03/1967)
   

CAMPUS DE LIMEIRA
15 de Setembro (sábado) 
Padroeira de Limeira (Feriado Religioso - Lei Municipal nº 1.038 de 23/02/1968)
19 de Novembro (segunda-feira) - Expediente Suspenso
20 de Novembro (terça-feira)
Dia da Consciência Negra - Feriado Civil - Lei Municipal nº 3.473 de 17/09/2002
   

CAMPUS DE CAMPINAS
19 de Novembro (segunda-feira) - Expediente Suspenso
20 de Novembro (terça-feira) 
Dia da Consciência Negra - Feriado Civil - Lei Municipal nº 11.128 de 14/01/2002 
08 de Dezembro (sábado) 
Padroeira de Campinas (Feriado Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 25/09/1970)

Aprovado pela Câmara de Administração da Unicamp (CAD) em 
01/11/2011, constando feriados e expedientes suspensos

O calendário acima não se aplica aos colaboradores que prestam serviços em áreas 
consideradas essenciais.

Fonte: Diretoria Geral de Recursos Humanos - Unicamp
(ofício circular DGRH nº 37/2011

1 - Confraternização Universal

6 - Paixão de Cristo / 21 - Tiradentes

1 - Dia do Trabalho 7 - Corpus Christi 

9 - Data Magna do Estado de São Paulo

25 - Natal

12 - Padroeira do Brasil / 28 - Dia do Funcionário Público Estadual7 - Independência do Brasil

2 - Finados / 15 - Proclamação da República 

21 - Carnaval / 22 - Cinzas
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