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João Batista

Parcerias comerciais e educacionais oferecem descontos
Uma nova etapa

No final de 2011, ocorreu no auditório 
da DGA o lançamento do segundo volume 
do livro Faço Parte desta História. São 
depoimentos de 53 ex-patrulheiros, guar-
dinhas e mensageiros que ajudaram a 
construir a história da Universidade. A 
obra foi assinada pelas jornalistas Maria 
Alice da Cruz Paula (Ascom), Raquel Cristi-
na do Carmo Santos (Ascom) e Talita Alves 
Matias, com a iniciativa do Grupo Gestor 
de Benefícios Sociais (GGBS), e conta com 
prefácio do reitor Fernando Costa e textos 
assinados pelos ex-reitores Carlos Vogt, 
José Martins Filho e Hermano Tavares.

A solenidade teve início com a exe-
cução do Hino Nacional cantado pelo 
grupo Partido Alto. Em seguida, foi consti-
tuída a mesa de cerimônia com a presença 
do reitor Fernando Costa e dos ex-reitores 
Vogt, Martins e Tadeu Jorge. Também par-
ticiparam o coordenador do GGBS, Edi-
son Lins, e as dirigentes da Associação de 
Educação do Homem de Amanhã e do 
Círculo dos Amigos do Menor Patrulheiro 
de Campinas, Maria Helena Novaes e 
Maria Angélica Barreto Pyles, respecti-
vamente. De acordo com Fernando Costa, 
a obra dá continuidade ao resgate da 
memória da Unicamp, por meio do relato 
da trajetória de seus funcionários. “Essas 
pessoas vestiram a camisa da Unicamp e 
ajudaram a fazer da Universidade o que 
ela é hoje. O livro traz histórias como-
ventes e divertidas de pessoas que chega-
ram muito novas à Universidade e que 
souberam aproveitar as oportunidades 
surgidas para crescer pessoal e profis-
sionalmente”, afirmou o reitor.

Em sua fala, o ex-reitor Vogt recordou 
os anos duros da ditadura. Ele lembrou 
que o fundador da Unicamp, professor 
Zeferino Vaz, que abriu as portas da insti-
tuição a professores perseguidos em ou-
tras universidades, ficou especialmente 
indignado ao tomar conhecimento que 
policiais a serviço da repressão haviam 
agredido guardinhas e mensageiros du-
rante operação no campus de Barão 

Geraldo, que culminou com a prisão de 
alguns docentes. “Registrar essas e outras 
histórias em um livro como este é algo 
muito importante”, disse. Ao também men-
cionar Zeferino Vaz, o ex-reitor Martins 
lembrou que o idealizador da Unicamp 
sempre dizia que uma universidade era 
feita principalmente pelas pessoas. “Assim, 
trabalhar na Unicamp representa um ga-
nho pessoal e profissional, mas vai além. 
Trabalhar na Unicamp é fazer parte da 
história do crescimento da sociedade”, 
pontuou.

Ao comentar sobre o conteúdo do livro, 
o ex-reitor Tadeu Jorge considerou que a 
obra ajudará a esclarecer uma dúvida que 
sempre paira sobre a trajetória da 
Unicamp. Segundo ele, as pessoas dificil-
mente conseguem entender como uma es-
cola de ensino superior com apenas 45 
anos de existência conseguiu atingir um 
alto grau de excelência e ser reconhecida 
internacionalmente por suas atividades nas 
áreas de ensino, pesquisa e extensão. 
“Penso que a leitura desta obra lança luz 
sobre isso. As pessoas são as grandes 
responsáveis pelo mérito da Universidade. 
Aqui, essas pessoas se constituíram e 
constituíram uma escola de qualidade”, 
considerou.

Ao falar em nome das autoras, a jorna-
lista Maria Alice, que integra a equipe da 
Assessoria de Comunicação e Imprensa 
(Ascom) da Unicamp, salientou que a obra 
resgata parte da história da Universidade, 
mas fala essencialmente de pessoas que 
contribuíram para construir a instituição. 
“Os depoimentos trazem muitas histórias; 
momentos bons e ruins. A leitura e a edição 
dos depoimentos ajudaram a potencializar 
o respeito que já tínhamos por essas 
pessoas. Penso que o livro também traz da-
dos importantes que podem dar margem a 
reflexões e pesquisas sobre as razões que 
levam muitas famílias a colocarem seus 
filhos de 13 ou 14 anos no mercado de 
trabalho”, sugeriu.

Fonte Portal Unicamp
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CERA CENTRO EDUCACIONAL
Rua Angelo Vicentim, 167 , - Br Geraldo - Campinas - (19)3289-0391
20% de desconto na matricula e 5% de desconto nas mensalidades.

COLÉGIO FARROUPILHA
RUA FERNÃO LOPES, 1420 , - PQ. TAQUARAL - CAMPINAS - (19)3241-7811 
20% de desconto na matrícula e 15% nas mensalidades

COLÉGIO MADRE CECÍLIA
AV. CORONEL SILVA TELLES, 700 , - CAMBUÍ - CAMPINAS - (19)3751-4063 
20% de desconto nas mensalidades. Cursos: Educação Infantil - manhã/tarde. Ensino 
Fundamental - I e II - manhã/tarde. Ensino Médio - manhã. Perído Integral - s/desconto.

COLÉGIO MÚLTIPLO
RUA DAS MARGARIDAS, 900 , - CH PRIMAVERA - CAMPINAS - (19)3256-6724  
Desconto de 8% na anuidade escolar . 

COLÉGIO EDUCAP
Av. Imperatriz Leopoldina, 357 , - Vila Nova - Campinas - (19)3242-5246  
7% de desconto nas mensalidades.

COLÉGIO DOM BOSCO CAMPINAS
RUA DOS CRAVOS, 113 , ATRÁS DA CPFL - CH. PRIMAVERA - CAMPINAS - (19)3296-1077 
Isenção na primeira matrícula e até 30% de desconto nas mensalidades.

CONVIVER E CRESCER
R. Emerson J. Moreira, 1250 , - Ch. Primavera - Campinas - (19)3324-6623 
20% desconto na mensalidade. Isenção da taxa de matrícula.

CURSO E COLÉGIO COC/ANGLO CAMPINAS
Rua Maria Monteiro, 1 , Cambuí - Campinas - (19)3253-2181 
10% de desconto na anuidade escolar para matrículas no ano letivo de 2012. Não inclui o 
material didático. Condições válidas mediante a existência de vagas nas unidades, turmas e 
períodos de interesse. 

ESCOLA DO SÍTIO
Rua Uirapuru, 820 , - Jd São Gonçalo-BG - Campinas - (19)3289-1440
Disponibiliza 70 vagas. Bolsas com 35% de descontos sobre do valor da mensalidade, 
matrícula no valor de 50% da mensalidade e dividida em 2x.  Desconto não acumulativo para 
quem já possi filho(a) matriculado na escola. A escola atende crianças do maternal (Um ano e 
meio de idade) a 9ª. Série. 

NOVO ANGLO
Rua Jorge Figueiredo Correa, 545 , - Taquaral - Campinas - (19)3256-6828 - Outros 
endereços: VINHEDO (19) 3886-3434 - Av. Benedito Storani, 1235 
Desconto de 20% nas mensalidades. 

OBJETIVO CAMPINAS
Rua Cap. Francisco de Paula, 333 , - Cambui - Campinas - (19)3254-6333 
Outros endereços: BR GERALDO - (19) 3289-5822 - R Joao Pedroso, 265  
20% desconto nas mensalidades (o benefício fica condicionado à quantidade de vagas e séries 
disponíveis em cada unidade).

RECANTO INFANTIL GIRASSOL
RUA DAS HORTENCIAS, 281 , - CH. PRIMAVERA - CAMPINAS - (19)3256-9257  50% na 
matrícula e 5% nas mensalidades

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

COLÉGIO FRANCISCANO AVE MARIA
R BARÃO DE JAGUARA, 190 , - BOSQUE - CAMPINAS - (21)3699-33 
15% (quinze por cento) de desconto nas mensalidades escolares, dos cursos: Ensino de 
Educação Infantil (2 a 5 anos de idade) Ensino Fundamental/9 Anos (1º ao 9º Ano) Ensino 
Fundamental - (6ª Série à 8ª Série) Ensino Médio (1ª a 3ª Série)

COLÉGIO MADRE CECÍLIA
AV: CORONEL SILVA TELLES, 700 , - CAMBUÍ - CAMPINAS - (19)3751-4063 
20% de desconto nas mensalidades. Cursos: Educação Infantil - manhã/tarde. Ensino 
Fundamental - I e II - manhã/tarde. Ensino Médio - manhã. Perído Integral - s/desconto.

COLÉGIO NAUTAS
AV. PE. ALMEIDA GARRET, 1700 , - TAQUARAL - CAMPINAS - (19)3579-8853 
Desconto de 30%  no valor da matrícula e 10%  de desconto no valor da mensalidade. 

COLÉGIO DOMÍNIUS
Rua Martins Torres, 31 , - Santa Genebra - Campinas - (19)3208-0969 
Desconto de 20% nas mensalidades + Concurso de Bolsa (opcional para alunos a partir do 3º 
ano do ensino fundamental)

COLÉGIO PE. JÚLIO CHEVALIER
Rua Dr. Sales de Oliveira, 2000 , - V. Industrial - Campinas - (19)3272-4502 
Desconto de 15%  a partir da 2º parcela

CURSO E COLÉGIO COC/ANGLO CAMPINAS
Rua Maria Monteiro, 1 , - Cambuí - Campinas - (19)3253-2181 
10% de desconto na anuidade escolar para matrículas no ano letivo de 2012. Não inclui o 
material didático. Condições válidas mediante a existência de vagas nas unidades, turmas e 
períodos de interesse. 

LICEU
R BARONESA GERALDO DE RESENDE, 330 , - GUANABARA - CAMPINAS - (19)3744-6800 
De 3 a 30 Alunos - 10% de desconto. De 31 a 70 Alunos - 15% de desconto Acima de 70 
Alunos - 20% de desconto. Não será concedido desconto para a primeira parcela da anuidade. 
O desconto não se aplica ao material didático.

NOVO ANGLO
Av. Albino J. B. Oliveira, 1600 , - BR. Geraldo - Campinas - (19)3289-1051 
Outros endereços: CAMBUI- (19) 3252-8082 - Rua Maria Monteiro, 1016 / CASTELO - 
(19) 3213-3235 - Av. Andrade Neves, 2025 / TAQUARAL - (19) 3256-6828 - Rua Jorge 
Figueiredo Correa, 545 / VINHEDO (19) 3886-3434 - Av. Benedito Storani, 1235 
Desconto de 20% nas mensalidades

ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

 na mensalidade

No site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs) você encontra centenas de opções em parcerias comerciais e educacionais. Confira!

OBJETIVO CAMPINAS
Rua Delfino Cintra, 100 , - Centro - Campinas - (19)3234-3130 
Outros endereços: CAMBUI- (19) 3254-6333 - Rua Cap. Francisco de Paula, 333 / 
BARAO GERALDO - (19) 3289-5822 - Rua Joao Pedroso, 265 
20% desconto nas mensalidades. Os interessados deverão comparecer nas unidades OBJETIVO 
Campinas, portando: RG e CPF originais, comprovante de endereço, carteira funcional da 
Unicamp. O benefício fica condicionado à quantidade de vagas e séries disponíveis em cada 
unidade.

CURSO BASE
Av Santa Isabel, 218 , Sobreloja - Br Geraldo - Campinas - (19)3289-2184 
PRÉ-VESTIBULINHO - Curso preparatório às Escolas Técnicas e Militares para alunos a partir do 
9º ano (8ª série).  TURMA DA MANHÃ: 30% de desconto no valor do curso;  TURMA DA 
TARDE: 25% de desconto no valor do curso. 

CURSO E COLÉGIO COC/ANGLO CAMPINAS
Rua Maria Monteiro, 1 , - Cambuí - Campinas - (19)3253-2181 
10% de desconto na anuidade escolar para matrículas no ano letivo de 2012. Não inclui o 
material didático. Condições válidas mediante a existência de vagas nas unidades, turmas e 
períodos de interesse. 

NOVO ANGLO
Av. Albino J B Oliveira, 1600 , - Br Geraldo - Campinas - (19)3289-1051 Outros 
endereços: CAMBUI- (19) 3252-8082 - Rua Maria Monteiro, 1016 / CASTELO - (19) 
3213-3235 - Av. Andrade Neves, 2025 / TAQUARAL - (19) 3256-6828 - Rua Jorge 
Figueiredo Correa, 545 
Desconto de 20% nas mensalidades. No Extensivo 2012, plano de lançamento para parceiros 
com 40% de desconto. 

OBJETIVO CAMPINAS
Rua Delfino Cintra, 100 , - Centro - Campinas - (19)3234-3130 - Outros endereços: 
BARAO GERALDO - (19) 3289-5822 - R. Joao Pedroso, 265 
50% de desconto (o benefício fica condicionado à quantidade de vagas e séries disponíveis em 
cada unidade)

ARCO - IRIS
Av Santa Izabel, 95 , - Br Geraldo -  Campinas - (19)3288-0046
Desconto de 10% para estudantes e professores.

ARANTES PAPELARIA
Av Ana Beatriz Bierrembach, 1180 , - Vila Mimosa - Campinas - (19)3269-0011
Desconto de 10% à vista / 5% de desconto 

CORNER SHOP
R. Dr. José Anderson, 654 , - Cd. Universitária - Campinas - (19)3289-3899
10% de desconto

LIVRARIA NOBEL E VANILIA CAFÉ
Rua Albino José Barbosa de Oliveira, 1278 , Campinas - (19)3242-1252
Desconto de 12% na papelaria e na livraria. Benefícios do cartão Clube Nobel.

LIVRARIA SARAIVA
Shopping Iguatemi Campinas - 3252-0223 325
20% em livraria (exceto didáticos) 10% em papelaria -  5% em CD´s e DVD´s. Descontos não 
comulativos e não válidos para produtos em promoção

PAPELARIA PAULINO
Rua Dr Quirino, 1234 , - Centro - Campinas -(19)3232-8911 / 3739-9090
Pagamento à vista com 10% (exceto livros) ou em ate 4 vezes sem desconto, no cartão de 
crédito ou no convênio.

RISQUE & RABISQUE PAPEL E CIA
Rua Benedito Alves Aranha, 29 , - Barão Geraldo - Campinas - (32)8934-07
De 5 a 10% de desconto para pagamento à vista

SUPRITEL PAPELARIA E INFORMÁTICA 
Rua Silvio Rizzardo , 906 térreo -  Jd. Campos Eliseos -  Campinas - SP (válido para toda rede 
de lojas Supritel - confira os endereços pelo site www.supritel.com.br)
Telefone: 19-3269-0884
Desconto de 15% no pagamento à vista / Desconto de 10% no cartão débito / Desconto de 
10% no cartão de crédito à vista / Ou em ate 5 vezes sem juros no cartão de crédito. 

CURSOS PREPARATÓRIOS

PAPELARIAS E LIVRARIAS

no cartão de crédito

5% a 10% 

         ZOOPARQUE ITATIBA 

Rod. D. Pedro I, KM 95,50 - B. Morro Azul - Itatiba 
Tel: 11 4487 8883 - Site: www.zooparque.com.br
Ingressos no valor R$ 15,00 (válido também para 
os dependentes diretos). Apresente sua carteira 
funcional na bilheteria. Aceita cartões débito e 
crédito. Preços válidos até 30/07/2012
 

...

           Restaurante ModoMio 
Uma ótima sugestão para quem passa pelo centro 
de Campinas no horário do almoço.     

Instalado há mais de 10 anos em um antigo ca-
sarão, com ambiente charmoso e aconchegante, 
possui várias opções de carnes, saladas, pan-
quecas e omeletes. Tudo com um especial tem-
perinho caseiro, preparado com muito carinho.

Em destaque entre as sobremesas, o inigualável 
“Arroz doce”, preparado com antiga receita da 
família dos proprietários.

O ModoMio foi indicado pela revista “Veja- Comer 
e Beber” edição 2011/2012 como um dos des-
taques gastronômicos de Campinas na categoria 
“bom e barato”.

O ModoMio também oferece serviços de bufe pa-
ra empresas e residências: coffee-break, brunch, 
almoços, jantares, coquetéis.

Onde:  Rua Sacramento, 48 – Centro (fone 3233-
2542)  - exatamente no Calçadão da Praça do 
Carmo. Atende de segunda a sexta-feira das 
11:00 às 15:30h. 

www.modomio.com.br

                      UP CAMPINAS 
                            PERFUMES 
Faça seu pedido na comodidade da sua casa!
Desconto de 20% na compra de Perfumes EDP e 
Hidratantes perfumados / Parcelamento pelo 
pagseguro.com em 3 vezes sem juros ou até 12 
vezes com juros / Válido somente para compras 
através do site http://upcampinas.loja2.com.br 
(Atenção: ao finalizar a compra insira no campo "Cupom 
de Desconto" o código GGBS)

..

O GGBS, em parceria com a Fundação 
Orsa e Cursinho Hebert de Souza, cadas-
trou interessados, filhos de funcionários da 
Unicamp/Funcamp, com faixa etária de 14 
a 18 anos, para participar de curso prepa-
ratório para vestibulares em colégios técni-
cos. Foram distribuídas 10 bolsas integrais 
gratuitas. Os contemplados foram selecio-
nados mediante critérios sócio-econômi-
cos, após análise criteriosa feita pelo Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais.

Parceria do GGBS contempla 10 filhos de funcionários com bolsas de estudo gratuitas

Dados do curso:

Cursinho pré-técnico, com média de 25 

alunos por sala
Aulas de segunda a sexta, das 15h00 às 

18h00 (intervalo das 16h20 às 16h40)
Período das aulas: março a novembro/ 

2012
Material didático incluso
Local: Fundação Orsa - Rua Dr. Felix de 

Moraes Sales, 673 - Jd. N. C. Elíseos 

.
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PARCERIA
Kalunga

Av. Andrade Neves, 533 e 555 e Shopping 
Iguatemi, Av. Iguatemi, 777 Primeiro Piso - Loja 1

Na apresentação do Cartão de Benefícios, mais 
de 2000 ítens (linha volta às 
aulas) com desconto de 3 a 5%

Solicite o seu cartão na 
Central de Atendimento do 
GGBS (Ramais 14848 e 15101)

2012 já está em curso. Uma nova etapa, 
iniciada recentemente e outra oportu-
nidade para continuarmos fazendo, em 
dimensões individuais e conjuntas, apri-
morando e inovando. No caso do 
GGBS, órgão que se relaciona com a 
comunidade, uma nova etapa para 
ações, projetos, programas e eventos. E 
a etapa encerrada produz conquistas. 
Caso de um dos ingressantes no Profis – 
Programa de Formação Interdisciplinar 
Superior, que abrange alunos do ensino 
médio de escolas públicas de Campinas, 
pelo desempenho do Enem - Exame Na-
cional do Ensino Médio. No caso deste 
ingressante uma feliz coincidência, a 
mãe é funcionária da Unicamp. Leia a 
matéria. Leia também sobre o vol.II do 
livro Faço parte desta história, com his-
tórias muito interessantes, de gente 
nossa, e textualizado por gente nossa, da 
melhor categoria profissional. O Reitor, 
Prof. Fernando Costa, comenta, em en-
trevista específica, nesta edição,  algu-
mas questões que se relacionam com o 
papel do GGBS, órgão da adminis-
tração, com diretrizes de um Conselho 
formado por funcionários e docentes,  
que promove ações de desenvolvimento 
humano e profissional, integração e mo-
tivação. E, experiência nova, há 35 pro-
jetos desenvolvidos ou em desenvol-
vimento, através dos dois editais de 2011 
e o terceiro edital, para 2012, Ações que 
ganham sentido com a sua participação. 
Mas a nova etapa, ou novo ano, também 
traz desafios, como por exemplo, na bus-
ca do desenvolvimento educacional para 
si ou para familiares. O ProSeres – Pro-
grama Institucional de Apoio ao Servidor 
Estudante é um mecanismo institucional 
relevante, caminhando para 19 anos. A 
escolaridade impacta no profissionalis-
mo. E temos tido uma oportunidade,  
ainda inédita na proposta e no formato, 
de um encontro profissional de quali-
dade acadêmica. Foi este o Conpuesp – 
que reuniu no ano passado profissionais 
da Unicamp, Unesp e USP. Neste ano 
teremos a quarta edição do SIMTEC – 
evento dos profissionais da Unicamp. 
Selecione suas ações profissionais, trans-
forme-as num relato técnico e promova a 
apresentação, no SIMTEC, para seus co-
legas. 2012 já está em curso e as opor-
tunidades de uma nova etapa também. 
Não perca tempo.  
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Curso sobre Gestão de ONG’s 
abre segunda edição

Benefícios espontâneos valorizam funcionários
Em entrevista ao Informativo GGBS, o reitor Fernando Costa fala sobre mecanismos complementares de apoio aos funcionários

Início de ano, tempo de avaliar o que 
vem sendo feito e projetar continuidades, 
aprimoramentos e revisões para uma nova 
etapa. A convite da comissão técnica e edi-
torial do Informativo GGBS, o reitor, profes-
sor Fernando Costa, em cuja gestão houve 
consolidação do GGBS, fala sobre as ações 
complementares, programas e projetos, 
promovidas pela Universidade, na perspec-
tiva de benefícios sociais para funcionários e 
docentes, com alcance também para seus 
dependentes.  

Informativo GGBS: O senhor poderia 
destacar as principais ações que a 
Unicamp promove em prol da valori-
zação de nosso corpo de funcionários?

Professor Fernando: Os funcionários da 
Unicamp exercem papel fundamental para 
o bom funcionamento e manutenção do 
nível de excelência da Universidade. Por 
isso, eles devem e merecem ser valorizados. 
Um dos principais mecanismos da política 
de valorização do quadro funcional da 
Unicamp é a avaliação de desempenho, 
que resulta em promoções e consequente 
aumento de salário para os servidores. Na 
avaliação referente ao ano de 2010, 2.408 
(43,2%) dos 5.570 funcionários partici-
pantes do processo foram contemplados 
com uma referência a mais na carreira, o 
que significa aumento salarial de 5%. A 
avaliação referente a 2011, ainda em curso, 
deverá contemplar cerca de 3.200 (60%) 
dos 5.330 funcionários participantes com 
mais uma referência, incluindo 2.700 que 
não haviam sido beneficiados no processo 
anterior. Também é importante ressaltar que 
a Unicamp vem concedendo reajustes aci-
ma da inflação na data-base dos funcio-
nários, que ocorre em maio. Em 2011, por 
exemplo, o reajuste foi de 8,4%, dois pontos 
percentuais acima da inflação de 6,4% 
medida pelo IPC-Fipe. Se considerarmos o 
período de junho de 2000 a maio de 2011, 
veremos que os salários subiram 137,93%, 
enquanto a inflação medida pelo IPC-Fipe 
ficou em 90,14%. Além disso, a Unicamp 
oferece uma série de benefícios que visam à 
melhoria da qualidade de vida de seus fun-
cionários, como vale-alimentação, subsí-
dio ao transporte, atendimento médico e 
odontológico gratuito no Cecom e os novos 
auxílios em dinheiro para quem tem filhos 
em idade pré-escolar ou portadores de ne-
cessidades especiais, concedidos desde o 
segundo semestre do ano passado.

Em uma universidade com o porte da 
Unicamp, gostaria que o senhor desta-

casse a importância da manutenção de 
um órgão como o GGBS, ligado a polí-
tica de valorização e da promoção de 
qualidade de vida dos nossos profissi-
onais.

Professor Fernando: O GGBS foi criado 
em 2006, na gestão do professor Tadeu, 
para viabilizar a concessão de benefícios 
espontâneos e gerenciar os programas es-
peciais de assistência e apoio aos funcio-
nários da Unicamp. Trata-se, portanto, de 
um órgão essencial dentro da política de 
valorização e promoção da qualidade de 

vida do quadro funcional da Universidade. 
Graças às parcerias firmadas pelo GGBS, 
nossos mais de 7.900 funcionários podem 
contratar planos médicos e odontológicos 
com benefícios diferenciados, ter acesso a 
parcerias com organizações como o Sesc e 
Sesi, além de conseguir bons descontos em 
lojas, restaurantes, escolas de idiomas e 
vários outros estabelecimentos. O GGBS 
também concede bolsas de estudo e oferece 
importantes serviços de assistência social 
aos funcionários, como orientações para 
prevenir o endividamento e sobre como pro-
ceder no caso de morte na família. Enfim, 
são ações que visam ao bem-estar dos 
servidores, e que complementam os demais 
benefícios oferecidos pela Universidade.

No ano passado a Unicamp parti-
cipou com expressivo destaque, tanto na 
organização, quanto na apresentação 
de trabalhos, no I Conpuesp (Congresso 

dos Profissionais das Universidades Es-
taduais de São Paulo) junto com as ou-
tras universidades públicas paulistas 
(Unesp e Usp). Este ano, teremos no 
segundo semestre o nosso congresso 
interno, o IV Simtec (Simpósio dos Profis-
sionais da Unicamp). Como o senhor 
avalia a realização destes congressos?

Professor Fernando: O fato de o Simtec 
ter sido idealizado em resposta a uma de-
manda dos próprios funcionários da 
Unicamp mostra o quanto o encontro é 
importante para toda a Universidade. É no 
Simtec que nossos funcionários têm a opor-
tunidade de expor e discutir os resultados de 
suas atividades diárias com colegas das 
mais variadas áreas, e também com do-
centes, alunos e o público em geral. Na 
terceira edição do Simtec, realizada em 
2010, já tivemos a participação de alguns 
funcionários da USP e da Unesp, ampliada 
no ano passado com a realização do pri-
meiro Conpuesp. A troca de experiências 
em encontros como esses é extremamente 
enriquecedora e deve ser incentivada. Espe-
ramos que a quarta edição do Simtec, pro-
gramada para este ano, seja tão bem-
sucedida quanto a anterior, na qual foram 
expostos quase 400 pôsteres descrevendo 
iniciativas e projetos desenvolvidos por nos-
sos funcionários.

O ProSeres (Programa Institucional 
de Apoio ao Servidor/Estudante) em 
2012 completa 19 anos. Foram mais de 
1.500 funcionários beneficiados com 
concessão de auxílios para concluírem 
cursos de graduação e pós-graduação 
em diversas entidades de ensino. Como 
o senhor analisa a relevância deste 
projeto mantido pelo GGBS?

Professor Fernando: O ProSeres é um 
programa importantíssimo para a Unicamp. 
Como toda universidade de excelência, a 
Unicamp precisa ter bons professores, bons 
alunos e, claro, bons funcionários para 
manter o alto nível de suas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. Ao oferecer 
condições para que nossos funcionários 
concluam cursos de graduação e pós-gra-
duação, o ProSeres não só lhes dá uma 
oportunidade de desenvolvimento pessoal 
com também lhes permite ser mais bem 
aproveitados profissionalmente dentro da 
Universidade, com a possibilidade de ga-
nhar melhores salários. Sem os incentivos 
do ProSeres, muitos dos funcionários já be-
neficiados pelo programa talvez não tives-
sem conseguido terminar a faculdade.
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O Programa de Autonomia Finan-
ceira (PROAF), apresenta novidades 
neste ano. 

Mais uma iniciativa do Serviço 
Social do GGBS, o PROAF visa pro-
porcionar um conjunto de ações que 
refletem a organização do orçamento 
familiar e a autonomia financeira. O 
lançamento das novas ações do pro-
grama está previsto para o dia 27 de 
fevereiro e se estenderá até o dia 2 de 
março. Nesta semana, será divul-
gada a programação através de fol-
ders e faixas espalhadas por toda a 
universidade, inclusive nos colégios 
técnicos e nos campus de Limeira e 
Piracicaba. A novidade fica por conta 
de palestras sobre educação finan-
ceira previstas para ter início a partir 
da segunda quinzena de março nas 
unidades. 

O PROAF este ano vai contar com 
a parceria da Agência Formação de 
Profissionais da Unicamp (AFPU), 
além da equipe de profissionais que 
continuarão com os serviços de aten-
dimentos individuais e abordagens 
multidisciplinares entre Serviço So-
cial, psicologia e economia.

Fique atento!
Cursos de geração de renda também 

serão implantados no programa. Com a 
parceria entre o GGBS e escolas profis-
sionalizantes. Os cursos têm a finalidade 
de capacitar profissionalmente funcio-
nários da universidade e seus familiares. 
Exemplo disso é o projeto 'Primeiro Em-
prego', que já ofereceu 50 bolsas de 
estudo para filhos de funcionários, resul-
tando em melhores oportunidades de 
acesso ao mercado de trabalho. As bol-
sas serão oferecidas ao longo do ano, 
com a divulgação no site GGBS. 

Inscrições: as inscrições para o PROAF 
acontecem entre o dia 1 e o dia 10 de 
cada mês, no site do GGBS. Acesse 
www.gr.unicamp.br/ggbs.

Obtenha mais informações pelos te-
lefones 3521-4856/4857/4858/4859, 
com a equipe do S. Social do GGBS. 

.

A primeira edição do curso de extensão 
“Gestão para Organizações Não Gover-
namentais”, obteve total aprovação dos 
participantes. Realizado entre outubro e 
dezembro do ano passado, o curso foi 
promovido pela Escola de Extensão da 
Unicamp, com apoio do GGBS. A co-
ordenação do curso esteve a cargo do 
gestor cultural de organização social, Mil-
ton Pereira, que é também autor do livro 
“Semeando um novo país – o terceiro 
setor e a responsabilidade socioambi-
ental na construção de uma nova socie-
dade”.

Houve uma grande demanda de alu-
nos, entre eles, gestores e dirigentes de 
organizações não governamentais e re-
presentantes de empresas. O projeto teve 
a finalidade de promover o incentivo ao 
debate das organizações, bem como o 
seu papel na sociedade moderna, tanto 
econômico e social, entre cada setor (pri-
meiro, segundo e terceiro). Discutiu-se 
também o desenvolvimento do plano de 
sustentabilidade nos vários modelos de 
gestão das ONGs. As trocas de experi-
ências entre os alunos foram funda-
mentais para o sucesso do curso.

A organização das Nações Unidas (ONU) 
em parceria com a Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI), proclamou 2012 como 
o Ano Internacional das Cooperativas. 
Entre vários objetivos importantes, destaca-
se principalmente a busca pelo desenvolvi-
mento econômico e sustentável, dando 
ênfase a uma sociedade mais justa. É a 
primeira vez que um ano será totalmente 
dedicado ao setor cooperativista. Com o 
slogan “Cooperativas constroem um 
mundo melhor”, a temática reflete ações 
como a inclusão de jovens no mercado de 
trabalho, ao empreendedorismo e ao em-
poderamento feminino.
     

Cooperativismo na Unicamp
                   

O cooperativismo também está presente na 
Unicamp. Desde sua fundação, em junho 
de 1997, a CooperUnicamp - Cooperativa 
de Economia e Crédito Mútuo dos Servi-
dores da UNICAMP - vem promovendo 
inúmeros benefícios aos funcionários e 
docentes da Unicamp/Funcamp. Uma for-

ma de economia que foi especialmente 
desenvolvida para auxiliar na conquista de 
sonhos e objetivos futuros, incentivando a 
poupança com bons rendimentos e um 
adequado planejamento financeiro. 

Parceria: O GGBS mantém parceria com a 
CooperUnicamp através do crédito consig-
nado. Acesse  link 
“crédito consignado” e confira mais infor-
mações. A CooperUnicamp também está 
online para esclarecer todas as suas dúvi-
das. Acesse  www.cooperunicamp.com.br. 
Importante:  As taxas do Serviço de Crédito 
Consignado do GGBS estão entre as meno-
res no seu segmento. Mesmo assim, toda a 
atenção e cuidado devem ser tomados ao 
utilizá-lo. Utilize somente se não houver 
outra alternativa.

www.gr.unicamp.br/ggbs,

2ª Edição - Inscrições abertas!
    

O início da segunda edição do curso 
está previsto para o dia 3 de março e se 
estenderá até o dia 2 de junho. Para ins-
crições ou obter mais informações sobre o 
curso “Gestão para Organizações Não 
Governamentais”, acesse o site da Escola 
de Extensão (Extecamp), pelo endereço   
www.extecamp.unicamp.br/dados.asp?sigla
=ECO-0034&of=002

Para obter mais informações, utilize os 
telefones (19) 3521-5815/ 3521-5728, 
ou o e-mail extensao@eco.unicamp.br

Detalhe de aula da primeira turma do 
curso Gestão para Organizações Não 

Governamentais

Detalhe de aula da primeira turma do 
curso Gestão para Organizações Não 

Governamentais

2012: ano internacional 
das cooperativas



Sonhar com o ingresso dos filhos em 
uma universidade pública é o desejo de 
todos os pais. É a oportunidade almejada 
que decide os trilhos do futuro de muitos 
jovens. Entretanto, o caminho até uma 
boa universidade exige dedicação, perse-
verança e empenho em toda a trajetória 
escolar. Essas são as características e per-
fis dos alunos que universidades como a 
Unicamp buscam para oferecer toda a 
gama de ensino qualificado com desta-
que nacional e internacional.

E como universidade inovadora em 
gestão, a Unicamp iniciou em 2011 um 
novo programa de inclusão social que 
permite o ingresso anual de 120 alunos 
vindos de mais de 80 escolas públicas de 
Campinas, o Programa de Formação In-
terdisciplinar Superior (ProFIS). Por meio 
do programa, os alunos com melhor nota 
do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) em cada escola pública partici-
pante ingressam no curso piloto sem vesti-
bular.

Criado para oferecer um curso supe-
rior em uma universidade de excelência 
aos melhores alunos da rede pública, o 
ProFIS tem duração de 1.755 horas que 
devem ser cumpridas em dois anos. Du-
rante esse tempo, os alunos têm aulas de 
formação geral em áreas do conheci-
mento como Linguagens, 
Ciências Humanas e Artes, 
Matemática, Ciências Exa-
tas e Tecnologia, Ciências 
Biológicas e da Saúde, 
Iniciação Científica, entre 
outras disciplinas impor-
tanntes – uma tendência 
nas melhores universida-
des dos países desenvolvi-
dos. Depois desse período, 
os melhores alunos terão 
direito a cursar a gradua-
ção na Unicamp em sua área de prefe-
rência.

Este foi o caso de Vitor Hugo Miranda 
Mourão, estudante da Escola Estadual 
Adalberto Prado e Silva, localizada na Vila 
Costa e Silva, em Campinas, que se 
matriculou para o programa de dois anos 
da Unicamp antes de iniciar a carreira de 
seus sonhos. “Eu fiquei sabendo na escola 
sobre o programa e, conhecendo a im-
portância da Unicamp, já comecei a me 
preparar e estou muito feliz de ter conse-
guido esta vaga”, salientou. O estudante 
de 20 anos já anuncia que pretende cur-
sar Economia ou Engenharia de Compu-
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Projetos, perspectivas e oportunidades 
para mais um ano de atividades  

Passadas as comemorações de final de 
ano, as viagens de férias e diversão do Carna-
val, está na hora de dar início a todas as 
mudanças, planejamentos e inclusive promes-
sas realizadas e idealizadas no fim de 2011. E 
apesar do misticismo gerado sobre o ano de 
2012, baseado nas previsões catastróficas do 
calendário maia, a maioria das pessoas pre-
ferem encarar que este será o ano do empre-
endedorismo, da inovação, da sustentabilida-
de e da capacitação.

E em mais um ano que se inicia, a equipe 
do GGBS já está pronta para 'arregaçar as 
mangas' e construir um 2012 com muitas 
novidades, oportunidades e esforços que be-
neficiem os profissionais da Unicamp através 
da valorização e promoção de qualidade.

Confira algumas das ações do Grupo Ges-
tor que estão previstas para o ano:

IV SIMTEC – Simpósio dos 
Profissionais da Unicamp

Após o sucesso de realização e de apre-
sentação de trabalhos no I Congresso dos 
Profissionais das Universidades do Estado de 
São Paulo (CONPUESP), está definida a rea-
lização da 4ª edição do SIMTEC, prevista para 
o segundo semestre deste ano.

O evento é uma oportunidade aos profis-
sionais das diversas áreas da Unicamp expor 
ações diferenciadas em suas atividades cotidi-
anas. São compartilhados desde modelos de 
gestões, de planejamento e até inovações 
conjuntas ou individualizadas de experiências 
realizadas para melhoria e qualificação de 
setores, laboratórios, relatórios e toda a gama 
de ações dos profissionais.

É uma oportunidade de todos os funcio-
nários compartilharem seus trabalhos a fim de 
gerar crescimento de conhecimento e avanço 
de tecnologias. É também um evento que 
permite o reconhecimento da comunidade da 
importância do trabalho executado pelos fun-
cionários, como um dos motivos do sucesso 
que a Unicamp vem conquistando, se desta-
cando em rankings educacionais no Brasil e 
no mundo.

Não deixe de colocar em prática aquela 
idéia planejada ou de adequar as ações já 
realizadas em seu setor e se prepare para 
apresentá-la no IV Simtec. Esperamos a par-
ticipação de todos!  

.

Domingo no Lago e Dia da Integração

Em parceria com a Casa do Lago, foram 
realizados no ano de 2011 diversas versões 
do 'Domingo no Lago', evento destinado para 
a comunidade na qual foram apresentadas 
atrações como espetáculos, peças infantis, ati-
vidades esportivas e outras durante as manhãs 
de domingo. Com o público cada vez mais fiel 
ao evento, está planejado para este ano mais 
versões do projeto. Fique atento!

O 'Dia da Integração' também está confir-
mado para 2012. O evento foi realizado em 
2011 pelo GGBS, com apoio da FEF, Casa do 
Lago, do Cecom e da Prefeitura do Campus. 
O evento contou com público diversificado 
que participou de diversas atividades culturais, 
esportivas e artísticas.
.

Feira da Solidariedade

Roupas, quitutes, acessórios de moda, ar-
tesanatos e outras novidades preparadas com 
carinho em prol da ajuda ao próximo. Neste 
ano teremos mais uma vez a Feira da Solida-
riedade, que beneficiou no ano passado diver-
sas instituições como a Casa de Apoio a Pes-
soas com Câncer, Núcleo de Voluntários do 
HC, Associação Beneficente de Campinas, 
Fundação Orsa, Grupo de Apoio ao Animal 
de Rua, Lar Criança Feliz de Campinas,  Asso-
ciação Amigos da Federação Nacional das 
Associações Pestalozzi e Associação Ariri Xocó 
(instituição de apoio a atuação indígena).

Parcerias com SESI, SESC e SENAI

A parceria com o SESI, firmada desde 
2007, proporciona para centenas de fun-
cionários, docentes e seus dependentes utili-
zarem a unidade do SESI/Amoreiras e usufruir 
de todas as atrações oferecidas no espaço pe-
lo custo de beneficiários (o mesmo custo de 
industriários). Em 2012 o alcance da parceria 
será ampliado para a unidade Sesi-Santos Du-
mont e está prevista a expansão também para 
o SENAI. O SESC Campinas também oferece 
condições diferenciadas aos funcionários da 
Universidade. Não deixe de usufruir destas 
parcerias. Obtenha mais informações pela da 
Central de Atendimento do GGBS (r.15101).

Copa GGBS 2012

Reúna seus colegas em seus respectivos 
institutos e unidades e comece  os treinos 
porque em 2012 tem Copa GGBS nova-
mente. No ano passado, a disputa acirrada 
consagrou campeã a equipe FEF (categoria 
Master) e  Funcamp-HC (Veteranos). 

Além da função recreativa do campeona-
to, foi contemplada também a função social 
através da doação de cestas básicas, rece-
bidas como taxa de inscrição para a Copa.

.

.
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Comemorações durante o ano

Como não poderia faltar, o GGBS tem pla-
nejado para o ano todo diversas come-
morações como o Dia da Mulher, o Dia do 
Funcionário Público e outras datas que mere-
cem carinho e atenção especial. Fique atento 
ao site do GGBS e aos demais informativos 
para não perder as divulgações e participar 
das atividades planejadas para esses dias!

Funcionárias visitam exposição de pôsteres do III Simtec, realizado em 2010

Grande presença de público numa das atividades do Dia da Integração, em 2011

Lance de partida de futebol realizada durante a Copa GGBS 2011. Em 2012 tem mais!

GGBS estende até 10 de março o prazo para recebimento de propostas EDITAL

de apoio 

O prazo para inscrições de projetos, 
referentes ao novo edital do GGBS, 
publicado em dezembro de 2011, foi 
prorrogado até 10 de março. Os pro-
jetos devem se enquadrar dentro das 
diretrizes do Planejamento Estratégico 
Institucional da Unicamp, e contem-

plar ações cujo foco seja a comunidade 
de servidores (funcionários e docentes) e 
não atendidas em outras modalidades de 
financiamento. As propostas devem ser 
enviadas exclusivamente através de for-
mulário eletrônico no site do Grupo Ges-
tor (www.gr.unicamp.br). Elas serão ana-

tação após a conclusão do Profis.

Vitor Hugo é filho da funcionária apo-
sentada Fátima Regina Miranda, que tra-
balhou por anos no Pronto Socorro do 
Hospital das Clínicas da Unicamp. A mãe 
relata que o filho teve todo o apoio da 
família por esta escolha. “Estudar na Uni-
camp é um privilégio enorme e o Vitor 
merece porque ele é muito estudioso”, 
disse. Em relação à nova rotina que o filho 
terá, com aulas das 10h ás 18h em alguns 
dias da semana, Fátima afirma com um 
grato sorriso, “toda a família vai dar todo 
suporte para que ele possa crescer ainda 
mais aqui dentro da universidade”.

Fique atento!

Se seu filho estuda em escola pública e 
está no terceiro ano, não deixe de incen-
tivá-lo a se inscrever para o Profis. Para 
2013, serão oferecidas mais 120 vagas. 

Todas as informações sobre o Pro-
grama de Formação Interdisciplinar Supe-
rior (ProFIS) podem ser localizadas no site 
www.prg.unicamp.br/profis. 

Para os alunos sem condições financei-
ras de frequentar um curso de período in-
tegral, como o Profis, a Unicamp oferece 
bolsas de estudo, além de outros auxílios.

Programa motiva alunos 
de escolas públicas 

 A funcionária aposentada Fátima 
e o filho Vitor Hugo

Página inicial do site do Profis. Acesse e informe-se!

 www.prg.unicamp.br/profis

O Instituto de Assistência Médica 
ao Servidor Público Estadual (Iamspe) 
é uma entidade com a finalidade de 
prestar assistência médica e hospi-
talar aos servidores estatutários (regi-
me CLE) e agregados. Ele possui uma 
ampla rede de credenciados, que in-
clui consultórios, clinicas e hospitais, 
oferecendo a maior cobertura no a-
tendimento e na prestação de servi-
ços. Além da rede própria que é for-
mada pelo Hospital do Servidor Pú-
blico Estadual (HSPE), também estão 
disponíveis dezoito CEAMAS - Cen-
tros de Assistência Médico-Ambula-
torial (Ceamas), espalhados em vá-
rias cidades do interior de São Paulo, 
incluindo Campinas. Localizado na 
rua Dr. José Araujo Cunha, 678, Vila 
Brandina, o CEAMA-CAMPINAS pos-
sui ambulatório médico com várias 
especialidades como: clinico geral, 
odontologia, fonoaudiologia, gine-
cologia, e pediatria.

Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone (19) 3255-7832 ou 
acesse www.iamspe.sp.gov.br

Fique sabendoFique sabendo 
Benefícios 
do IAMSPE

Parcerias GGBSParcerias GGBS
SESI - SESC

lisadas pelo Conselho de Orientação 
do GGBS e, estando de acordo com as 
normas divulgadas, poderão ser 
apoiadas financeiramente. Em 2011, o 
Grupo Gestor publicou dois editais, que  
contemplaram mais de 20 projetos. 
Fique atento ao prazo!
 

SESI -  Através da parceria, o interessado 
paga uma mensalidade pelo custo de 
beneficiário (o mesmo custo para quem é 
trabalhador da indústria) e pode utilizar 
diversos programas das unidades do Sesi 
Amoreiras, Santos Dumont, Limeira e Pira-
cicaba. As atividades pagas também terão 
os mesmos custos praticados para os be-
neficiários. O SESI oferece lazer, serviços 
diversos, cursos de geração de renda, etc. 

Para adesões, procure a secretaria do 
Sesi Amoreiras (Av. Amoreiras, 450, Pq. 
Itália - Campinas - telefone (19) 3772-
4168).
.

SESC - A parceria com a Unicamp esta-
belece um custo anual diferenciado e, 
nesse custo, o titular e seus dependentes 
legais podem utilizar os espaços de lazer e 
cultura das unidades SESC e também, em 
períodos de baixa temporada, todas as 
colônias de turismo e hotelaria no terri-
tório nacional.

Para aderir, vá até o SESC Campinas 
(Rua Dom José I, 270, Bonfim - telefone 
3737-1500) ou numa unidade mais perto 
de você.
 



Sonhar com o ingresso dos filhos em 
uma universidade pública é o desejo de 
todos os pais. É a oportunidade almejada 
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Costa e Silva, em Campinas, que se 
matriculou para o programa de dois anos 
da Unicamp antes de iniciar a carreira de 
seus sonhos. “Eu fiquei sabendo na escola 
sobre o programa e, conhecendo a im-
portância da Unicamp, já comecei a me 
preparar e estou muito feliz de ter conse-
guido esta vaga”, salientou. O estudante 
de 20 anos já anuncia que pretende cur-
sar Economia ou Engenharia de Compu-
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Projetos, perspectivas e oportunidades 
para mais um ano de atividades  

Passadas as comemorações de final de 
ano, as viagens de férias e diversão do Carna-
val, está na hora de dar início a todas as 
mudanças, planejamentos e inclusive promes-
sas realizadas e idealizadas no fim de 2011. E 
apesar do misticismo gerado sobre o ano de 
2012, baseado nas previsões catastróficas do 
calendário maia, a maioria das pessoas pre-
ferem encarar que este será o ano do empre-
endedorismo, da inovação, da sustentabilida-
de e da capacitação.

E em mais um ano que se inicia, a equipe 
do GGBS já está pronta para 'arregaçar as 
mangas' e construir um 2012 com muitas 
novidades, oportunidades e esforços que be-
neficiem os profissionais da Unicamp através 
da valorização e promoção de qualidade.

Confira algumas das ações do Grupo Ges-
tor que estão previstas para o ano:

IV SIMTEC – Simpósio dos 
Profissionais da Unicamp

Após o sucesso de realização e de apre-
sentação de trabalhos no I Congresso dos 
Profissionais das Universidades do Estado de 
São Paulo (CONPUESP), está definida a rea-
lização da 4ª edição do SIMTEC, prevista para 
o segundo semestre deste ano.

O evento é uma oportunidade aos profis-
sionais das diversas áreas da Unicamp expor 
ações diferenciadas em suas atividades cotidi-
anas. São compartilhados desde modelos de 
gestões, de planejamento e até inovações 
conjuntas ou individualizadas de experiências 
realizadas para melhoria e qualificação de 
setores, laboratórios, relatórios e toda a gama 
de ações dos profissionais.

É uma oportunidade de todos os funcio-
nários compartilharem seus trabalhos a fim de 
gerar crescimento de conhecimento e avanço 
de tecnologias. É também um evento que 
permite o reconhecimento da comunidade da 
importância do trabalho executado pelos fun-
cionários, como um dos motivos do sucesso 
que a Unicamp vem conquistando, se desta-
cando em rankings educacionais no Brasil e 
no mundo.

Não deixe de colocar em prática aquela 
idéia planejada ou de adequar as ações já 
realizadas em seu setor e se prepare para 
apresentá-la no IV Simtec. Esperamos a par-
ticipação de todos!  

.

Domingo no Lago e Dia da Integração

Em parceria com a Casa do Lago, foram 
realizados no ano de 2011 diversas versões 
do 'Domingo no Lago', evento destinado para 
a comunidade na qual foram apresentadas 
atrações como espetáculos, peças infantis, ati-
vidades esportivas e outras durante as manhãs 
de domingo. Com o público cada vez mais fiel 
ao evento, está planejado para este ano mais 
versões do projeto. Fique atento!

O 'Dia da Integração' também está confir-
mado para 2012. O evento foi realizado em 
2011 pelo GGBS, com apoio da FEF, Casa do 
Lago, do Cecom e da Prefeitura do Campus. 
O evento contou com público diversificado 
que participou de diversas atividades culturais, 
esportivas e artísticas.
.

Feira da Solidariedade

Roupas, quitutes, acessórios de moda, ar-
tesanatos e outras novidades preparadas com 
carinho em prol da ajuda ao próximo. Neste 
ano teremos mais uma vez a Feira da Solida-
riedade, que beneficiou no ano passado diver-
sas instituições como a Casa de Apoio a Pes-
soas com Câncer, Núcleo de Voluntários do 
HC, Associação Beneficente de Campinas, 
Fundação Orsa, Grupo de Apoio ao Animal 
de Rua, Lar Criança Feliz de Campinas,  Asso-
ciação Amigos da Federação Nacional das 
Associações Pestalozzi e Associação Ariri Xocó 
(instituição de apoio a atuação indígena).

Parcerias com SESI, SESC e SENAI

A parceria com o SESI, firmada desde 
2007, proporciona para centenas de fun-
cionários, docentes e seus dependentes utili-
zarem a unidade do SESI/Amoreiras e usufruir 
de todas as atrações oferecidas no espaço pe-
lo custo de beneficiários (o mesmo custo de 
industriários). Em 2012 o alcance da parceria 
será ampliado para a unidade Sesi-Santos Du-
mont e está prevista a expansão também para 
o SENAI. O SESC Campinas também oferece 
condições diferenciadas aos funcionários da 
Universidade. Não deixe de usufruir destas 
parcerias. Obtenha mais informações pela da 
Central de Atendimento do GGBS (r.15101).

Copa GGBS 2012

Reúna seus colegas em seus respectivos 
institutos e unidades e comece  os treinos 
porque em 2012 tem Copa GGBS nova-
mente. No ano passado, a disputa acirrada 
consagrou campeã a equipe FEF (categoria 
Master) e  Funcamp-HC (Veteranos). 

Além da função recreativa do campeona-
to, foi contemplada também a função social 
através da doação de cestas básicas, rece-
bidas como taxa de inscrição para a Copa.

.

.

já

Comemorações durante o ano

Como não poderia faltar, o GGBS tem pla-
nejado para o ano todo diversas come-
morações como o Dia da Mulher, o Dia do 
Funcionário Público e outras datas que mere-
cem carinho e atenção especial. Fique atento 
ao site do GGBS e aos demais informativos 
para não perder as divulgações e participar 
das atividades planejadas para esses dias!

Funcionárias visitam exposição de pôsteres do III Simtec, realizado em 2010

Grande presença de público numa das atividades do Dia da Integração, em 2011

Lance de partida de futebol realizada durante a Copa GGBS 2011. Em 2012 tem mais!

GGBS estende até 10 de março o prazo para recebimento de propostas EDITAL

de apoio 

O prazo para inscrições de projetos, 
referentes ao novo edital do GGBS, 
publicado em dezembro de 2011, foi 
prorrogado até 10 de março. Os pro-
jetos devem se enquadrar dentro das 
diretrizes do Planejamento Estratégico 
Institucional da Unicamp, e contem-

plar ações cujo foco seja a comunidade 
de servidores (funcionários e docentes) e 
não atendidas em outras modalidades de 
financiamento. As propostas devem ser 
enviadas exclusivamente através de for-
mulário eletrônico no site do Grupo Ges-
tor (www.gr.unicamp.br). Elas serão ana-

tação após a conclusão do Profis.

Vitor Hugo é filho da funcionária apo-
sentada Fátima Regina Miranda, que tra-
balhou por anos no Pronto Socorro do 
Hospital das Clínicas da Unicamp. A mãe 
relata que o filho teve todo o apoio da 
família por esta escolha. “Estudar na Uni-
camp é um privilégio enorme e o Vitor 
merece porque ele é muito estudioso”, 
disse. Em relação à nova rotina que o filho 
terá, com aulas das 10h ás 18h em alguns 
dias da semana, Fátima afirma com um 
grato sorriso, “toda a família vai dar todo 
suporte para que ele possa crescer ainda 
mais aqui dentro da universidade”.

Fique atento!

Se seu filho estuda em escola pública e 
está no terceiro ano, não deixe de incen-
tivá-lo a se inscrever para o Profis. Para 
2013, serão oferecidas mais 120 vagas. 

Todas as informações sobre o Pro-
grama de Formação Interdisciplinar Supe-
rior (ProFIS) podem ser localizadas no site 
www.prg.unicamp.br/profis. 

Para os alunos sem condições financei-
ras de frequentar um curso de período in-
tegral, como o Profis, a Unicamp oferece 
bolsas de estudo, além de outros auxílios.

Programa motiva alunos 
de escolas públicas 

 A funcionária aposentada Fátima 
e o filho Vitor Hugo

Página inicial do site do Profis. Acesse e informe-se!

 www.prg.unicamp.br/profis

O Instituto de Assistência Médica 
ao Servidor Público Estadual (Iamspe) 
é uma entidade com a finalidade de 
prestar assistência médica e hospi-
talar aos servidores estatutários (regi-
me CLE) e agregados. Ele possui uma 
ampla rede de credenciados, que in-
clui consultórios, clinicas e hospitais, 
oferecendo a maior cobertura no a-
tendimento e na prestação de servi-
ços. Além da rede própria que é for-
mada pelo Hospital do Servidor Pú-
blico Estadual (HSPE), também estão 
disponíveis dezoito CEAMAS - Cen-
tros de Assistência Médico-Ambula-
torial (Ceamas), espalhados em vá-
rias cidades do interior de São Paulo, 
incluindo Campinas. Localizado na 
rua Dr. José Araujo Cunha, 678, Vila 
Brandina, o CEAMA-CAMPINAS pos-
sui ambulatório médico com várias 
especialidades como: clinico geral, 
odontologia, fonoaudiologia, gine-
cologia, e pediatria.

Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone (19) 3255-7832 ou 
acesse www.iamspe.sp.gov.br

Fique sabendoFique sabendo 
Benefícios 
do IAMSPE

Parcerias GGBSParcerias GGBS
SESI - SESC

lisadas pelo Conselho de Orientação 
do GGBS e, estando de acordo com as 
normas divulgadas, poderão ser 
apoiadas financeiramente. Em 2011, o 
Grupo Gestor publicou dois editais, que  
contemplaram mais de 20 projetos. 
Fique atento ao prazo!
 

SESI -  Através da parceria, o interessado 
paga uma mensalidade pelo custo de 
beneficiário (o mesmo custo para quem é 
trabalhador da indústria) e pode utilizar 
diversos programas das unidades do Sesi 
Amoreiras, Santos Dumont, Limeira e Pira-
cicaba. As atividades pagas também terão 
os mesmos custos praticados para os be-
neficiários. O SESI oferece lazer, serviços 
diversos, cursos de geração de renda, etc. 

Para adesões, procure a secretaria do 
Sesi Amoreiras (Av. Amoreiras, 450, Pq. 
Itália - Campinas - telefone (19) 3772-
4168).
.

SESC - A parceria com a Unicamp esta-
belece um custo anual diferenciado e, 
nesse custo, o titular e seus dependentes 
legais podem utilizar os espaços de lazer e 
cultura das unidades SESC e também, em 
períodos de baixa temporada, todas as 
colônias de turismo e hotelaria no terri-
tório nacional.

Para aderir, vá até o SESC Campinas 
(Rua Dom José I, 270, Bonfim - telefone 
3737-1500) ou numa unidade mais perto 
de você.
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Curso sobre Gestão de ONG’s 
abre segunda edição

Benefícios espontâneos valorizam funcionários
Em entrevista ao Informativo GGBS, o reitor Fernando Costa fala sobre mecanismos complementares de apoio aos funcionários

Início de ano, tempo de avaliar o que 
vem sendo feito e projetar continuidades, 
aprimoramentos e revisões para uma nova 
etapa. A convite da comissão técnica e edi-
torial do Informativo GGBS, o reitor, profes-
sor Fernando Costa, em cuja gestão houve 
consolidação do GGBS, fala sobre as ações 
complementares, programas e projetos, 
promovidas pela Universidade, na perspec-
tiva de benefícios sociais para funcionários e 
docentes, com alcance também para seus 
dependentes.  

Informativo GGBS: O senhor poderia 
destacar as principais ações que a 
Unicamp promove em prol da valori-
zação de nosso corpo de funcionários?

Professor Fernando: Os funcionários da 
Unicamp exercem papel fundamental para 
o bom funcionamento e manutenção do 
nível de excelência da Universidade. Por 
isso, eles devem e merecem ser valorizados. 
Um dos principais mecanismos da política 
de valorização do quadro funcional da 
Unicamp é a avaliação de desempenho, 
que resulta em promoções e consequente 
aumento de salário para os servidores. Na 
avaliação referente ao ano de 2010, 2.408 
(43,2%) dos 5.570 funcionários partici-
pantes do processo foram contemplados 
com uma referência a mais na carreira, o 
que significa aumento salarial de 5%. A 
avaliação referente a 2011, ainda em curso, 
deverá contemplar cerca de 3.200 (60%) 
dos 5.330 funcionários participantes com 
mais uma referência, incluindo 2.700 que 
não haviam sido beneficiados no processo 
anterior. Também é importante ressaltar que 
a Unicamp vem concedendo reajustes aci-
ma da inflação na data-base dos funcio-
nários, que ocorre em maio. Em 2011, por 
exemplo, o reajuste foi de 8,4%, dois pontos 
percentuais acima da inflação de 6,4% 
medida pelo IPC-Fipe. Se considerarmos o 
período de junho de 2000 a maio de 2011, 
veremos que os salários subiram 137,93%, 
enquanto a inflação medida pelo IPC-Fipe 
ficou em 90,14%. Além disso, a Unicamp 
oferece uma série de benefícios que visam à 
melhoria da qualidade de vida de seus fun-
cionários, como vale-alimentação, subsí-
dio ao transporte, atendimento médico e 
odontológico gratuito no Cecom e os novos 
auxílios em dinheiro para quem tem filhos 
em idade pré-escolar ou portadores de ne-
cessidades especiais, concedidos desde o 
segundo semestre do ano passado.

Em uma universidade com o porte da 
Unicamp, gostaria que o senhor desta-

casse a importância da manutenção de 
um órgão como o GGBS, ligado a polí-
tica de valorização e da promoção de 
qualidade de vida dos nossos profissi-
onais.

Professor Fernando: O GGBS foi criado 
em 2006, na gestão do professor Tadeu, 
para viabilizar a concessão de benefícios 
espontâneos e gerenciar os programas es-
peciais de assistência e apoio aos funcio-
nários da Unicamp. Trata-se, portanto, de 
um órgão essencial dentro da política de 
valorização e promoção da qualidade de 

vida do quadro funcional da Universidade. 
Graças às parcerias firmadas pelo GGBS, 
nossos mais de 7.900 funcionários podem 
contratar planos médicos e odontológicos 
com benefícios diferenciados, ter acesso a 
parcerias com organizações como o Sesc e 
Sesi, além de conseguir bons descontos em 
lojas, restaurantes, escolas de idiomas e 
vários outros estabelecimentos. O GGBS 
também concede bolsas de estudo e oferece 
importantes serviços de assistência social 
aos funcionários, como orientações para 
prevenir o endividamento e sobre como pro-
ceder no caso de morte na família. Enfim, 
são ações que visam ao bem-estar dos 
servidores, e que complementam os demais 
benefícios oferecidos pela Universidade.

No ano passado a Unicamp parti-
cipou com expressivo destaque, tanto na 
organização, quanto na apresentação 
de trabalhos, no I Conpuesp (Congresso 

dos Profissionais das Universidades Es-
taduais de São Paulo) junto com as ou-
tras universidades públicas paulistas 
(Unesp e Usp). Este ano, teremos no 
segundo semestre o nosso congresso 
interno, o IV Simtec (Simpósio dos Profis-
sionais da Unicamp). Como o senhor 
avalia a realização destes congressos?

Professor Fernando: O fato de o Simtec 
ter sido idealizado em resposta a uma de-
manda dos próprios funcionários da 
Unicamp mostra o quanto o encontro é 
importante para toda a Universidade. É no 
Simtec que nossos funcionários têm a opor-
tunidade de expor e discutir os resultados de 
suas atividades diárias com colegas das 
mais variadas áreas, e também com do-
centes, alunos e o público em geral. Na 
terceira edição do Simtec, realizada em 
2010, já tivemos a participação de alguns 
funcionários da USP e da Unesp, ampliada 
no ano passado com a realização do pri-
meiro Conpuesp. A troca de experiências 
em encontros como esses é extremamente 
enriquecedora e deve ser incentivada. Espe-
ramos que a quarta edição do Simtec, pro-
gramada para este ano, seja tão bem-
sucedida quanto a anterior, na qual foram 
expostos quase 400 pôsteres descrevendo 
iniciativas e projetos desenvolvidos por nos-
sos funcionários.

O ProSeres (Programa Institucional 
de Apoio ao Servidor/Estudante) em 
2012 completa 19 anos. Foram mais de 
1.500 funcionários beneficiados com 
concessão de auxílios para concluírem 
cursos de graduação e pós-graduação 
em diversas entidades de ensino. Como 
o senhor analisa a relevância deste 
projeto mantido pelo GGBS?

Professor Fernando: O ProSeres é um 
programa importantíssimo para a Unicamp. 
Como toda universidade de excelência, a 
Unicamp precisa ter bons professores, bons 
alunos e, claro, bons funcionários para 
manter o alto nível de suas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. Ao oferecer 
condições para que nossos funcionários 
concluam cursos de graduação e pós-gra-
duação, o ProSeres não só lhes dá uma 
oportunidade de desenvolvimento pessoal 
com também lhes permite ser mais bem 
aproveitados profissionalmente dentro da 
Universidade, com a possibilidade de ga-
nhar melhores salários. Sem os incentivos 
do ProSeres, muitos dos funcionários já be-
neficiados pelo programa talvez não tives-
sem conseguido terminar a faculdade.

ENTREVISTA ESPECIAL

"Os funcionários da Unicamp exercem papel 

fundamental para o bom funcionamento e 

manutenção do nível de excelência da 

Universidade. Por isso, eles devem e 

merecem ser valorizados."

"Os funcionários da Unicamp exercem papel 

fundamental para o bom funcionamento e 

manutenção do nível de excelência da 

Universidade. Por isso, eles devem e 

merecem ser valorizados."

Reitor Fernando CostaReitor Fernando Costa

O Programa de Autonomia Finan-
ceira (PROAF), apresenta novidades 
neste ano. 

Mais uma iniciativa do Serviço 
Social do GGBS, o PROAF visa pro-
porcionar um conjunto de ações que 
refletem a organização do orçamento 
familiar e a autonomia financeira. O 
lançamento das novas ações do pro-
grama está previsto para o dia 27 de 
fevereiro e se estenderá até o dia 2 de 
março. Nesta semana, será divul-
gada a programação através de fol-
ders e faixas espalhadas por toda a 
universidade, inclusive nos colégios 
técnicos e nos campus de Limeira e 
Piracicaba. A novidade fica por conta 
de palestras sobre educação finan-
ceira previstas para ter início a partir 
da segunda quinzena de março nas 
unidades. 

O PROAF este ano vai contar com 
a parceria da Agência Formação de 
Profissionais da Unicamp (AFPU), 
além da equipe de profissionais que 
continuarão com os serviços de aten-
dimentos individuais e abordagens 
multidisciplinares entre Serviço So-
cial, psicologia e economia.

Fique atento!
Cursos de geração de renda também 

serão implantados no programa. Com a 
parceria entre o GGBS e escolas profis-
sionalizantes. Os cursos têm a finalidade 
de capacitar profissionalmente funcio-
nários da universidade e seus familiares. 
Exemplo disso é o projeto 'Primeiro Em-
prego', que já ofereceu 50 bolsas de 
estudo para filhos de funcionários, resul-
tando em melhores oportunidades de 
acesso ao mercado de trabalho. As bol-
sas serão oferecidas ao longo do ano, 
com a divulgação no site GGBS. 

Inscrições: as inscrições para o PROAF 
acontecem entre o dia 1 e o dia 10 de 
cada mês, no site do GGBS. Acesse 
www.gr.unicamp.br/ggbs.

Obtenha mais informações pelos te-
lefones 3521-4856/4857/4858/4859, 
com a equipe do S. Social do GGBS. 

.

A primeira edição do curso de extensão 
“Gestão para Organizações Não Gover-
namentais”, obteve total aprovação dos 
participantes. Realizado entre outubro e 
dezembro do ano passado, o curso foi 
promovido pela Escola de Extensão da 
Unicamp, com apoio do GGBS. A co-
ordenação do curso esteve a cargo do 
gestor cultural de organização social, Mil-
ton Pereira, que é também autor do livro 
“Semeando um novo país – o terceiro 
setor e a responsabilidade socioambi-
ental na construção de uma nova socie-
dade”.

Houve uma grande demanda de alu-
nos, entre eles, gestores e dirigentes de 
organizações não governamentais e re-
presentantes de empresas. O projeto teve 
a finalidade de promover o incentivo ao 
debate das organizações, bem como o 
seu papel na sociedade moderna, tanto 
econômico e social, entre cada setor (pri-
meiro, segundo e terceiro). Discutiu-se 
também o desenvolvimento do plano de 
sustentabilidade nos vários modelos de 
gestão das ONGs. As trocas de experi-
ências entre os alunos foram funda-
mentais para o sucesso do curso.

A organização das Nações Unidas (ONU) 
em parceria com a Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI), proclamou 2012 como 
o Ano Internacional das Cooperativas. 
Entre vários objetivos importantes, destaca-
se principalmente a busca pelo desenvolvi-
mento econômico e sustentável, dando 
ênfase a uma sociedade mais justa. É a 
primeira vez que um ano será totalmente 
dedicado ao setor cooperativista. Com o 
slogan “Cooperativas constroem um 
mundo melhor”, a temática reflete ações 
como a inclusão de jovens no mercado de 
trabalho, ao empreendedorismo e ao em-
poderamento feminino.
     

Cooperativismo na Unicamp
                   

O cooperativismo também está presente na 
Unicamp. Desde sua fundação, em junho 
de 1997, a CooperUnicamp - Cooperativa 
de Economia e Crédito Mútuo dos Servi-
dores da UNICAMP - vem promovendo 
inúmeros benefícios aos funcionários e 
docentes da Unicamp/Funcamp. Uma for-

ma de economia que foi especialmente 
desenvolvida para auxiliar na conquista de 
sonhos e objetivos futuros, incentivando a 
poupança com bons rendimentos e um 
adequado planejamento financeiro. 

Parceria: O GGBS mantém parceria com a 
CooperUnicamp através do crédito consig-
nado. Acesse  link 
“crédito consignado” e confira mais infor-
mações. A CooperUnicamp também está 
online para esclarecer todas as suas dúvi-
das. Acesse  www.cooperunicamp.com.br. 
Importante:  As taxas do Serviço de Crédito 
Consignado do GGBS estão entre as meno-
res no seu segmento. Mesmo assim, toda a 
atenção e cuidado devem ser tomados ao 
utilizá-lo. Utilize somente se não houver 
outra alternativa.

www.gr.unicamp.br/ggbs,

2ª Edição - Inscrições abertas!
    

O início da segunda edição do curso 
está previsto para o dia 3 de março e se 
estenderá até o dia 2 de junho. Para ins-
crições ou obter mais informações sobre o 
curso “Gestão para Organizações Não 
Governamentais”, acesse o site da Escola 
de Extensão (Extecamp), pelo endereço   
www.extecamp.unicamp.br/dados.asp?sigla
=ECO-0034&of=002

Para obter mais informações, utilize os 
telefones (19) 3521-5815/ 3521-5728, 
ou o e-mail extensao@eco.unicamp.br

Detalhe de aula da primeira turma do 
curso Gestão para Organizações Não 

Governamentais

Detalhe de aula da primeira turma do 
curso Gestão para Organizações Não 

Governamentais

2012: ano internacional 
das cooperativas
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www.gr.unicamp.br/ggbs 
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João Batista

Parcerias comerciais e educacionais oferecem descontos
Uma nova etapa

No final de 2011, ocorreu no auditório 
da DGA o lançamento do segundo volume 
do livro Faço Parte desta História. São 
depoimentos de 53 ex-patrulheiros, guar-
dinhas e mensageiros que ajudaram a 
construir a história da Universidade. A 
obra foi assinada pelas jornalistas Maria 
Alice da Cruz Paula (Ascom), Raquel Cristi-
na do Carmo Santos (Ascom) e Talita Alves 
Matias, com a iniciativa do Grupo Gestor 
de Benefícios Sociais (GGBS), e conta com 
prefácio do reitor Fernando Costa e textos 
assinados pelos ex-reitores Carlos Vogt, 
José Martins Filho e Hermano Tavares.

A solenidade teve início com a exe-
cução do Hino Nacional cantado pelo 
grupo Partido Alto. Em seguida, foi consti-
tuída a mesa de cerimônia com a presença 
do reitor Fernando Costa e dos ex-reitores 
Vogt, Martins e Tadeu Jorge. Também par-
ticiparam o coordenador do GGBS, Edi-
son Lins, e as dirigentes da Associação de 
Educação do Homem de Amanhã e do 
Círculo dos Amigos do Menor Patrulheiro 
de Campinas, Maria Helena Novaes e 
Maria Angélica Barreto Pyles, respecti-
vamente. De acordo com Fernando Costa, 
a obra dá continuidade ao resgate da 
memória da Unicamp, por meio do relato 
da trajetória de seus funcionários. “Essas 
pessoas vestiram a camisa da Unicamp e 
ajudaram a fazer da Universidade o que 
ela é hoje. O livro traz histórias como-
ventes e divertidas de pessoas que chega-
ram muito novas à Universidade e que 
souberam aproveitar as oportunidades 
surgidas para crescer pessoal e profis-
sionalmente”, afirmou o reitor.

Em sua fala, o ex-reitor Vogt recordou 
os anos duros da ditadura. Ele lembrou 
que o fundador da Unicamp, professor 
Zeferino Vaz, que abriu as portas da insti-
tuição a professores perseguidos em ou-
tras universidades, ficou especialmente 
indignado ao tomar conhecimento que 
policiais a serviço da repressão haviam 
agredido guardinhas e mensageiros du-
rante operação no campus de Barão 

Geraldo, que culminou com a prisão de 
alguns docentes. “Registrar essas e outras 
histórias em um livro como este é algo 
muito importante”, disse. Ao também men-
cionar Zeferino Vaz, o ex-reitor Martins 
lembrou que o idealizador da Unicamp 
sempre dizia que uma universidade era 
feita principalmente pelas pessoas. “Assim, 
trabalhar na Unicamp representa um ga-
nho pessoal e profissional, mas vai além. 
Trabalhar na Unicamp é fazer parte da 
história do crescimento da sociedade”, 
pontuou.

Ao comentar sobre o conteúdo do livro, 
o ex-reitor Tadeu Jorge considerou que a 
obra ajudará a esclarecer uma dúvida que 
sempre paira sobre a trajetória da 
Unicamp. Segundo ele, as pessoas dificil-
mente conseguem entender como uma es-
cola de ensino superior com apenas 45 
anos de existência conseguiu atingir um 
alto grau de excelência e ser reconhecida 
internacionalmente por suas atividades nas 
áreas de ensino, pesquisa e extensão. 
“Penso que a leitura desta obra lança luz 
sobre isso. As pessoas são as grandes 
responsáveis pelo mérito da Universidade. 
Aqui, essas pessoas se constituíram e 
constituíram uma escola de qualidade”, 
considerou.

Ao falar em nome das autoras, a jorna-
lista Maria Alice, que integra a equipe da 
Assessoria de Comunicação e Imprensa 
(Ascom) da Unicamp, salientou que a obra 
resgata parte da história da Universidade, 
mas fala essencialmente de pessoas que 
contribuíram para construir a instituição. 
“Os depoimentos trazem muitas histórias; 
momentos bons e ruins. A leitura e a edição 
dos depoimentos ajudaram a potencializar 
o respeito que já tínhamos por essas 
pessoas. Penso que o livro também traz da-
dos importantes que podem dar margem a 
reflexões e pesquisas sobre as razões que 
levam muitas famílias a colocarem seus 
filhos de 13 ou 14 anos no mercado de 
trabalho”, sugeriu.

Fonte Portal Unicamp

Lançamento do segundo volume do livro 'Faço 
parte desta história' encerra comemorações 

dos 45 anos da Unicamp 

Lançamento do segundo volume do livro 'Faço 
parte desta história' encerra comemorações 

dos 45 anos da Unicamp 
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CERA CENTRO EDUCACIONAL
Rua Angelo Vicentim, 167 , - Br Geraldo - Campinas - (19)3289-0391
20% de desconto na matricula e 5% de desconto nas mensalidades.

COLÉGIO FARROUPILHA
RUA FERNÃO LOPES, 1420 , - PQ. TAQUARAL - CAMPINAS - (19)3241-7811 
20% de desconto na matrícula e 15% nas mensalidades

COLÉGIO MADRE CECÍLIA
AV. CORONEL SILVA TELLES, 700 , - CAMBUÍ - CAMPINAS - (19)3751-4063 
20% de desconto nas mensalidades. Cursos: Educação Infantil - manhã/tarde. Ensino 
Fundamental - I e II - manhã/tarde. Ensino Médio - manhã. Perído Integral - s/desconto.

COLÉGIO MÚLTIPLO
RUA DAS MARGARIDAS, 900 , - CH PRIMAVERA - CAMPINAS - (19)3256-6724  
Desconto de 8% na anuidade escolar . 

COLÉGIO EDUCAP
Av. Imperatriz Leopoldina, 357 , - Vila Nova - Campinas - (19)3242-5246  
7% de desconto nas mensalidades.

COLÉGIO DOM BOSCO CAMPINAS
RUA DOS CRAVOS, 113 , ATRÁS DA CPFL - CH. PRIMAVERA - CAMPINAS - (19)3296-1077 
Isenção na primeira matrícula e até 30% de desconto nas mensalidades.

CONVIVER E CRESCER
R. Emerson J. Moreira, 1250 , - Ch. Primavera - Campinas - (19)3324-6623 
20% desconto na mensalidade. Isenção da taxa de matrícula.

CURSO E COLÉGIO COC/ANGLO CAMPINAS
Rua Maria Monteiro, 1 , Cambuí - Campinas - (19)3253-2181 
10% de desconto na anuidade escolar para matrículas no ano letivo de 2012. Não inclui o 
material didático. Condições válidas mediante a existência de vagas nas unidades, turmas e 
períodos de interesse. 

ESCOLA DO SÍTIO
Rua Uirapuru, 820 , - Jd São Gonçalo-BG - Campinas - (19)3289-1440
Disponibiliza 70 vagas. Bolsas com 35% de descontos sobre do valor da mensalidade, 
matrícula no valor de 50% da mensalidade e dividida em 2x.  Desconto não acumulativo para 
quem já possi filho(a) matriculado na escola. A escola atende crianças do maternal (Um ano e 
meio de idade) a 9ª. Série. 

NOVO ANGLO
Rua Jorge Figueiredo Correa, 545 , - Taquaral - Campinas - (19)3256-6828 - Outros 
endereços: VINHEDO (19) 3886-3434 - Av. Benedito Storani, 1235 
Desconto de 20% nas mensalidades. 

OBJETIVO CAMPINAS
Rua Cap. Francisco de Paula, 333 , - Cambui - Campinas - (19)3254-6333 
Outros endereços: BR GERALDO - (19) 3289-5822 - R Joao Pedroso, 265  
20% desconto nas mensalidades (o benefício fica condicionado à quantidade de vagas e séries 
disponíveis em cada unidade).

RECANTO INFANTIL GIRASSOL
RUA DAS HORTENCIAS, 281 , - CH. PRIMAVERA - CAMPINAS - (19)3256-9257  50% na 
matrícula e 5% nas mensalidades

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

COLÉGIO FRANCISCANO AVE MARIA
R BARÃO DE JAGUARA, 190 , - BOSQUE - CAMPINAS - (21)3699-33 
15% (quinze por cento) de desconto nas mensalidades escolares, dos cursos: Ensino de 
Educação Infantil (2 a 5 anos de idade) Ensino Fundamental/9 Anos (1º ao 9º Ano) Ensino 
Fundamental - (6ª Série à 8ª Série) Ensino Médio (1ª a 3ª Série)

COLÉGIO MADRE CECÍLIA
AV: CORONEL SILVA TELLES, 700 , - CAMBUÍ - CAMPINAS - (19)3751-4063 
20% de desconto nas mensalidades. Cursos: Educação Infantil - manhã/tarde. Ensino 
Fundamental - I e II - manhã/tarde. Ensino Médio - manhã. Perído Integral - s/desconto.

COLÉGIO NAUTAS
AV. PE. ALMEIDA GARRET, 1700 , - TAQUARAL - CAMPINAS - (19)3579-8853 
Desconto de 30%  no valor da matrícula e 10%  de desconto no valor da mensalidade. 

COLÉGIO DOMÍNIUS
Rua Martins Torres, 31 , - Santa Genebra - Campinas - (19)3208-0969 
Desconto de 20% nas mensalidades + Concurso de Bolsa (opcional para alunos a partir do 3º 
ano do ensino fundamental)

COLÉGIO PE. JÚLIO CHEVALIER
Rua Dr. Sales de Oliveira, 2000 , - V. Industrial - Campinas - (19)3272-4502 
Desconto de 15%  a partir da 2º parcela

CURSO E COLÉGIO COC/ANGLO CAMPINAS
Rua Maria Monteiro, 1 , - Cambuí - Campinas - (19)3253-2181 
10% de desconto na anuidade escolar para matrículas no ano letivo de 2012. Não inclui o 
material didático. Condições válidas mediante a existência de vagas nas unidades, turmas e 
períodos de interesse. 

LICEU
R BARONESA GERALDO DE RESENDE, 330 , - GUANABARA - CAMPINAS - (19)3744-6800 
De 3 a 30 Alunos - 10% de desconto. De 31 a 70 Alunos - 15% de desconto Acima de 70 
Alunos - 20% de desconto. Não será concedido desconto para a primeira parcela da anuidade. 
O desconto não se aplica ao material didático.

NOVO ANGLO
Av. Albino J. B. Oliveira, 1600 , - BR. Geraldo - Campinas - (19)3289-1051 
Outros endereços: CAMBUI- (19) 3252-8082 - Rua Maria Monteiro, 1016 / CASTELO - 
(19) 3213-3235 - Av. Andrade Neves, 2025 / TAQUARAL - (19) 3256-6828 - Rua Jorge 
Figueiredo Correa, 545 / VINHEDO (19) 3886-3434 - Av. Benedito Storani, 1235 
Desconto de 20% nas mensalidades

ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

 na mensalidade

No site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs) você encontra centenas de opções em parcerias comerciais e educacionais. Confira!

OBJETIVO CAMPINAS
Rua Delfino Cintra, 100 , - Centro - Campinas - (19)3234-3130 
Outros endereços: CAMBUI- (19) 3254-6333 - Rua Cap. Francisco de Paula, 333 / 
BARAO GERALDO - (19) 3289-5822 - Rua Joao Pedroso, 265 
20% desconto nas mensalidades. Os interessados deverão comparecer nas unidades OBJETIVO 
Campinas, portando: RG e CPF originais, comprovante de endereço, carteira funcional da 
Unicamp. O benefício fica condicionado à quantidade de vagas e séries disponíveis em cada 
unidade.

CURSO BASE
Av Santa Isabel, 218 , Sobreloja - Br Geraldo - Campinas - (19)3289-2184 
PRÉ-VESTIBULINHO - Curso preparatório às Escolas Técnicas e Militares para alunos a partir do 
9º ano (8ª série).  TURMA DA MANHÃ: 30% de desconto no valor do curso;  TURMA DA 
TARDE: 25% de desconto no valor do curso. 

CURSO E COLÉGIO COC/ANGLO CAMPINAS
Rua Maria Monteiro, 1 , - Cambuí - Campinas - (19)3253-2181 
10% de desconto na anuidade escolar para matrículas no ano letivo de 2012. Não inclui o 
material didático. Condições válidas mediante a existência de vagas nas unidades, turmas e 
períodos de interesse. 

NOVO ANGLO
Av. Albino J B Oliveira, 1600 , - Br Geraldo - Campinas - (19)3289-1051 Outros 
endereços: CAMBUI- (19) 3252-8082 - Rua Maria Monteiro, 1016 / CASTELO - (19) 
3213-3235 - Av. Andrade Neves, 2025 / TAQUARAL - (19) 3256-6828 - Rua Jorge 
Figueiredo Correa, 545 
Desconto de 20% nas mensalidades. No Extensivo 2012, plano de lançamento para parceiros 
com 40% de desconto. 

OBJETIVO CAMPINAS
Rua Delfino Cintra, 100 , - Centro - Campinas - (19)3234-3130 - Outros endereços: 
BARAO GERALDO - (19) 3289-5822 - R. Joao Pedroso, 265 
50% de desconto (o benefício fica condicionado à quantidade de vagas e séries disponíveis em 
cada unidade)

ARCO - IRIS
Av Santa Izabel, 95 , - Br Geraldo -  Campinas - (19)3288-0046
Desconto de 10% para estudantes e professores.

ARANTES PAPELARIA
Av Ana Beatriz Bierrembach, 1180 , - Vila Mimosa - Campinas - (19)3269-0011
Desconto de 10% à vista / 5% de desconto 

CORNER SHOP
R. Dr. José Anderson, 654 , - Cd. Universitária - Campinas - (19)3289-3899
10% de desconto

LIVRARIA NOBEL E VANILIA CAFÉ
Rua Albino José Barbosa de Oliveira, 1278 , Campinas - (19)3242-1252
Desconto de 12% na papelaria e na livraria. Benefícios do cartão Clube Nobel.

LIVRARIA SARAIVA
Shopping Iguatemi Campinas - 3252-0223 325
20% em livraria (exceto didáticos) 10% em papelaria -  5% em CD´s e DVD´s. Descontos não 
comulativos e não válidos para produtos em promoção

PAPELARIA PAULINO
Rua Dr Quirino, 1234 , - Centro - Campinas -(19)3232-8911 / 3739-9090
Pagamento à vista com 10% (exceto livros) ou em ate 4 vezes sem desconto, no cartão de 
crédito ou no convênio.

RISQUE & RABISQUE PAPEL E CIA
Rua Benedito Alves Aranha, 29 , - Barão Geraldo - Campinas - (32)8934-07
De 5 a 10% de desconto para pagamento à vista

SUPRITEL PAPELARIA E INFORMÁTICA 
Rua Silvio Rizzardo , 906 térreo -  Jd. Campos Eliseos -  Campinas - SP (válido para toda rede 
de lojas Supritel - confira os endereços pelo site www.supritel.com.br)
Telefone: 19-3269-0884
Desconto de 15% no pagamento à vista / Desconto de 10% no cartão débito / Desconto de 
10% no cartão de crédito à vista / Ou em ate 5 vezes sem juros no cartão de crédito. 

CURSOS PREPARATÓRIOS

PAPELARIAS E LIVRARIAS

no cartão de crédito

5% a 10% 

         ZOOPARQUE ITATIBA 

Rod. D. Pedro I, KM 95,50 - B. Morro Azul - Itatiba 
Tel: 11 4487 8883 - Site: www.zooparque.com.br
Ingressos no valor R$ 15,00 (válido também para 
os dependentes diretos). Apresente sua carteira 
funcional na bilheteria. Aceita cartões débito e 
crédito. Preços válidos até 30/07/2012
 

...

           Restaurante ModoMio 
Uma ótima sugestão para quem passa pelo centro 
de Campinas no horário do almoço.     

Instalado há mais de 10 anos em um antigo ca-
sarão, com ambiente charmoso e aconchegante, 
possui várias opções de carnes, saladas, pan-
quecas e omeletes. Tudo com um especial tem-
perinho caseiro, preparado com muito carinho.

Em destaque entre as sobremesas, o inigualável 
“Arroz doce”, preparado com antiga receita da 
família dos proprietários.

O ModoMio foi indicado pela revista “Veja- Comer 
e Beber” edição 2011/2012 como um dos des-
taques gastronômicos de Campinas na categoria 
“bom e barato”.

O ModoMio também oferece serviços de bufe pa-
ra empresas e residências: coffee-break, brunch, 
almoços, jantares, coquetéis.

Onde:  Rua Sacramento, 48 – Centro (fone 3233-
2542)  - exatamente no Calçadão da Praça do 
Carmo. Atende de segunda a sexta-feira das 
11:00 às 15:30h. 

www.modomio.com.br

                      UP CAMPINAS 
                            PERFUMES 
Faça seu pedido na comodidade da sua casa!
Desconto de 20% na compra de Perfumes EDP e 
Hidratantes perfumados / Parcelamento pelo 
pagseguro.com em 3 vezes sem juros ou até 12 
vezes com juros / Válido somente para compras 
através do site http://upcampinas.loja2.com.br 
(Atenção: ao finalizar a compra insira no campo "Cupom 
de Desconto" o código GGBS)

..

O GGBS, em parceria com a Fundação 
Orsa e Cursinho Hebert de Souza, cadas-
trou interessados, filhos de funcionários da 
Unicamp/Funcamp, com faixa etária de 14 
a 18 anos, para participar de curso prepa-
ratório para vestibulares em colégios técni-
cos. Foram distribuídas 10 bolsas integrais 
gratuitas. Os contemplados foram selecio-
nados mediante critérios sócio-econômi-
cos, após análise criteriosa feita pelo Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais.

Parceria do GGBS contempla 10 filhos de funcionários com bolsas de estudo gratuitas

Dados do curso:

Cursinho pré-técnico, com média de 25 

alunos por sala
Aulas de segunda a sexta, das 15h00 às 

18h00 (intervalo das 16h20 às 16h40)
Período das aulas: março a novembro/ 

2012
Material didático incluso
Local: Fundação Orsa - Rua Dr. Felix de 

Moraes Sales, 673 - Jd. N. C. Elíseos 

.
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PARCERIA
Kalunga

Av. Andrade Neves, 533 e 555 e Shopping 
Iguatemi, Av. Iguatemi, 777 Primeiro Piso - Loja 1

Na apresentação do Cartão de Benefícios, mais 
de 2000 ítens (linha volta às 
aulas) com desconto de 3 a 5%

Solicite o seu cartão na 
Central de Atendimento do 
GGBS (Ramais 14848 e 15101)

2012 já está em curso. Uma nova etapa, 
iniciada recentemente e outra oportu-
nidade para continuarmos fazendo, em 
dimensões individuais e conjuntas, apri-
morando e inovando. No caso do 
GGBS, órgão que se relaciona com a 
comunidade, uma nova etapa para 
ações, projetos, programas e eventos. E 
a etapa encerrada produz conquistas. 
Caso de um dos ingressantes no Profis – 
Programa de Formação Interdisciplinar 
Superior, que abrange alunos do ensino 
médio de escolas públicas de Campinas, 
pelo desempenho do Enem - Exame Na-
cional do Ensino Médio. No caso deste 
ingressante uma feliz coincidência, a 
mãe é funcionária da Unicamp. Leia a 
matéria. Leia também sobre o vol.II do 
livro Faço parte desta história, com his-
tórias muito interessantes, de gente 
nossa, e textualizado por gente nossa, da 
melhor categoria profissional. O Reitor, 
Prof. Fernando Costa, comenta, em en-
trevista específica, nesta edição,  algu-
mas questões que se relacionam com o 
papel do GGBS, órgão da adminis-
tração, com diretrizes de um Conselho 
formado por funcionários e docentes,  
que promove ações de desenvolvimento 
humano e profissional, integração e mo-
tivação. E, experiência nova, há 35 pro-
jetos desenvolvidos ou em desenvol-
vimento, através dos dois editais de 2011 
e o terceiro edital, para 2012, Ações que 
ganham sentido com a sua participação. 
Mas a nova etapa, ou novo ano, também 
traz desafios, como por exemplo, na bus-
ca do desenvolvimento educacional para 
si ou para familiares. O ProSeres – Pro-
grama Institucional de Apoio ao Servidor 
Estudante é um mecanismo institucional 
relevante, caminhando para 19 anos. A 
escolaridade impacta no profissionalis-
mo. E temos tido uma oportunidade,  
ainda inédita na proposta e no formato, 
de um encontro profissional de quali-
dade acadêmica. Foi este o Conpuesp – 
que reuniu no ano passado profissionais 
da Unicamp, Unesp e USP. Neste ano 
teremos a quarta edição do SIMTEC – 
evento dos profissionais da Unicamp. 
Selecione suas ações profissionais, trans-
forme-as num relato técnico e promova a 
apresentação, no SIMTEC, para seus co-
legas. 2012 já está em curso e as opor-
tunidades de uma nova etapa também. 
Não perca tempo.  
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