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Detalhe da última reunião do 
Conselho Orientador do GGBS, em que 

foram analisados mais de 50 projetos enviados por 
funcionários e docentes, através de Edital público. No 

destaque, o presidente do Conselho, professor Ranali, e 
Edison Lins, coordenador do órgão
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cesso, denominado “Alimente-se bem”. Trata-
se de um curso gratuito que tem 10 horas de 
duração, divididos em 4 aulas, sendo uma por 
semana, onde os alunos aprendem a preparar 
12 receitas do programa, recebem noções 
sobre os alimentos e suas funções, planeja-
mentos de compras, aproveitamento integral 
dos alimentos e sobras, e cuidados no 
armazenamento e na higiene. 
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Parcerias de sucesso com SESI e SESC 
beneficiam funcionários e seus familiares

Presente nos 27 estados do Brasil, 
o Serviço Social da Indústria (SESI), 
fornece apoio ativo na implantação 
e desenvolvimento de projetos que 
incluem educação, lazer, esportes, e 
cultura. Os funcionários da Uni-
camp/Funcamp podem usufruir de 
diversos benefícios através da par-
ceria SESI e GGBS (a unidade dispo-
nível é o SESI-Amoreiras, localizado 
na avenida das Amoreiras, 450, no 
Parque Itália). 

Firmada desde 2007, a parceria 
ressalta as mais diversas atividades e cursos 
que o SESI oferece. Artesanato e artes plás-
ticas, culinária, costura e moda são as opções 
de cursos encontrados na unidade das Amo-
reiras, além da programação diária que o SESI 
oferece. Com um amplo espaço diversificado, 
além das atividades desportivas, é oferecido 
também um centro de lazer que conta com um 
teatro, com capacidade para 374 pessoas, 
incluindo 8 cadeiras para pessoas com defi-
ciência. O teatro SESI-Amoreiras apresenta 
programação cultural mensal, em sua maioria 
gratuita, especialmente escolhida para os 
mais diversos públicos. O SESI também desta-
ca um programa que está obtendo muito su-

Criado em 1946, o Serviço So-
cial do Comercio (SESC) é outra 
significativa parceria com o GGBS. 
Centros espalhados em todo o esta-
do de São Paulo, a unidade do 
SESC-Campinas localiza-se na rua 
Dom José, 270/333, no bairro Bon-
fim. Os funcionários da Unicamp/ 
Funcamp também possuem des-
contos especiais no SESC, com 
anuidade no valor de R$15,00, (in-
dividual), e R$ 30,00 (familiar).

Com o objetivo de proporcionar 
o bem-estar e melhorar a qualidade 
de vida dos beneficiários, o SESC 
apresenta uma vasta programação, 
com ações artísticas incluindo cinema, dança, 
literatura, música, teatro, além de espetá-
culos, shows, exposições, festivais, oficinas, 
cursos e aulas abertas. Iniciação esportiva, 
recreação, caminhadas, passeios ciclísticos e 
esportes para crianças e para a terceira idade, 
são alguns dos diversos tipos de atividade 
física que estão na programação permanente 
do SESC. A unidade Campinas possui restau-
rante, e lanchonetes que oferecem refeições 
diárias, criteriosamente elaboradas sob orien-
tação de nutricionistas. O acesso à internet é 

Já começaram neste primeiro semestre 
as atividades do Programa Mexa-se, 
desenvolvido pela Faculdade de Educa-
ção Física (FEF) e o Centro de Saúde da 
Comunidade (Cecom), com apoio do 
GGBS. Para quem ainda não conhece, 
trata-se de um programa cuja missão é 
estimular o desenvolvimento de hábitos 
para uma vida saudável através do exer-
cício físico. Ele é destinado a toda comu-
nidade da Unicamp através de aulas gra-
tuitas, normalmente realizadas na Estação 
das Bandeiras, ao lado da praça da paz. 
   

Confira a programação deste semestre:

Programa Mexa-se 
divulga atividades para 
este primeiro semestre

UNIODONTO

Recadastramento

O GGBS está realizando o recadastramento dos 
funcionários/docentes usuários do convênio UNIO-
DONTO através do GGBS/PASS/UNICAMP.
Solicitamos sua colaboração no preenchimento do 
formulário, até o dia 23/04/2012. O recadastra-
mento tem a finalidade de atualização dos dados 
cadastrais dos titulares e seus respectivos depen-
dentes.

O Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS) está cada vez mais empenhado 
em realizar e aprimorar as parcerias que 
beneficiam todos os funcionários da Uni-
camp/Funcamp e seus dependentes. São 
ações estratégicas com o empenho na 

melhora da qualidade de vida, desen-
volvimento educacional, lazer e esportes, 
tudo isso com um custo diferenciado. 
Confira alguns detalhes das parcerias do 
SESC e SESI com o GGBS, e desfrute de 
mais esses benefícios.

SESI

SESC

Para os funcionários da Unicamp/Funcamp as tarifas são: 
R$ 20, individual e R$ 35, familiar, que inclui no grupo, cônjuges 

e filhos menores de 18 anos. 
   

Mais informações: www.sesisp.org.br/amoreiras - (19) 3772-4100

gratuito, proporcionando a inclusão digital a 
todos. O SESC promove diversas atividades 
abertas à população em geral, mas somente 
os associados podem desfrutar de toda a 
programação oferecida.

Fachada do Teatro Sesi Campinas, inuagurado em agosto de 2011

Entrada principal do Sesc - Campinas, no bairro Bonfim em Campinas

Para mais informações, acesse o site do Sesc (www.sescsp.org.br), 
ou pelo telefone (19) 3737-1500

  

Entre em contato também com a Centra de Atendimento do GGBS 
(ramais 14849/14848/15101), para informações sobre como 

associar-se ao SESI e SESC.

EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do Grupo 

Gestor de Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna 

gratuita aos servidores da Unicamp. Colaboraram nesta edição: 

Felipe Barreto - Camila Campos Guimarães - Tiragem: 8.000 

exemplares. Contato: GGBS - Prédio da Reitoria III - Campus 

Unicamp - Informações: (19) 3521-5101 - E-mail: ggbs@unicamp.br  / 

www.gr.unicamp.br/ggbs 
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ProSeres amplia horizonte de 
oportunidades e conhecimento

O Programa Institucional de Apoio ao 
Servidor/Estudante (ProSeres) vem pro-
movendo inúmeros benefícios para a rea-
lização profissional e pessoal dos fun-
cionários e também seus dependentes. O 
objetivo principal do programa é apoiar o 
servidor, que estuda em instituições de 
ensino superior com o enfoque na quali-
ficação do mercado de trabalho, com 
bolsas de estudo, negociadas junto à 
instituição conveniada. 

Desde 1993, ano em que nasceu o 
programa, foram repassadas mais de 
5.400 bolsas (desconto nas mensa-
lidades) em cursos de graduação, pós-
graduação e técnicos profissionalizantes. 

O desejo de ingressar em um curso 
superior é a motivação que muitos fun-
cionários da universidade obtém através 
do ProSeres. Um exemplo é Claudir 
Rodrigues da Cruz, 43 anos, funcionário 
há 26 anos do Centro de Pesquisas 
Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a 
Agricultura (Cepagri). Ele foi um dos inú-
meros beneficiados com bolsa através do 
ProSeres. Formado pela Anhanguera, no 
curso de Tecnologia em Gestão de Recur-
sos Humanos, a bolsa de estudo só veio a 
contribuir para o aperfeiçoamento da 
profissão na qual exerce. “Através desse 
programa do GGBS, a qualidade profis-
sional dos funcionários da Unicamp cres-
ceu muito”, avaliou. “Há tempos vinha 
tentando cursar  uma faculdade, mas por 
questões, principalmente financeira, adi-
ava esse sonho. Com a ajuda do ProSeres 
consegui meu diploma no ano passado, 
disse.

Confira na próxima edição 
do ‘Informativo GGBS’ 

matéria especial sobre o 
apoio do GGBS na 

publicação de livros. 
Aguarde!

São resultados positivos que o progra-
ma está colhendo ao longo dos anos, 
criando oportunidades para todos que 
queiram uma capacitação em sua área de 
trabalho, ou também que buscam investir 
na educação. 

Não Perca Tempo!
  

Funcionários da Unicamp e Funcamp que ingressaram em 
instituições de ensino superior, podem se cadastrar no 
ProSeres, através de formulário eletrônico no site do GGBS. 
Acesse a área do Proseres. Lá você encontra todas as 
informações sobre o programa. Vale ressaltar que 
dependentes também podem participar.
    

Novidades: o ProSeres está finalizando novas parcerias com 
instituições de ensino superior. A Universidade Metodista de 
Piracicaba (UNIMEP), o Centro Universitário de Maringá 
(Cesumar), e o Instituto Nacional de Pós-Graduação (INPG), 
serão brevemente implantados no cadastro do ProSeres.  
Aguarde mais informações em breve.

Claudir: apoio do 
Proseres para 
completar os 

estudos

Capas de algumas 
publicações que 

receberam apoio do 
Grupo Gestor de 

Benefícios Sociais 
através de  participação 

em editais lançados 
pelo GGBS

Autores recebem apoio na publicação de livros 
EDITAL 
GGBS

O SIMTEC - Simpósio dos Profis-
sionais da Unicamp, em sua quarta 
edição, já tem data. Será nos dias 6 e 
7 de novembro próximos. É hora de 
iniciar os preparativos, e todos os pro-
fissionais da Unicamp estão convi-
dados a participar do evento. As atri-
buições  da Comissão, designada 
pelo Reitor, de organizar a próxima 
edição, já estão sendo encaminhadas, 
em perpectivas de  consolidar os bons 
resultados das edições anteriores, 
como também avançar nos pressupos-
tos e objetivos de um evento que, 
iniciado em 1997, retomado em 2008 
e ocorrido também em 2010, tem sido 
um significativo mostruário da pu-
jança dos profissionais da Unicamp. E 
que já inspirou o I Conpuesp - com a 
USP e UNESP. Participe. 

Nesta edição há também infor-
mações sobre dezenas de projetos 
recentemente aprovados pelo Con-
selho do GGBS. Ações que integram, 
motivam, fomentam o desenvolvi-
mento humano, a cultura em suas 
múltiplas manifestações, enfim, a qua-
lidade de vida. Um destaque para o 
conjunto de publicações que foram 
viabilizadas através dos editais do 
GGBS. Diversos temas: orientações 
sobre elaboração de trabalhos cien-
tíficos e acadêmicos que certamente 
contribui decisivamente para a par-
ticipação no SIMTEC. Outras publi-
cações fazem parte do conjunto, te-
mas diversos, a educação infantil tra-
tada com qualidade e em dimensões 
de efetivo desenvolvimento, o uso da 
tecnologia nas escolas públicas e 
saúde da população negra. Publi-
cações que integram e motivam, caso 
do livro, lançado no ano passado,  de 
receitas das famílias, produzido por 
profissinais da Enfermagem, que tam-
bém teve um importante de respon-
sabilidde social.  Publicações, dispo-
níveis em nossas bibliotecas, contendo 
resultados de trabalhos relevantes, a 
serem reproduzidos. Tudo isso você 
pode conferir nesta edição de um 
informativo que visa retratar uma 
comunidade ímpar. Que faz a 
Unicamp. Leia, opine, comente. 

IV Simtec, edital, 
publicações
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Um dos organizadores do evento, que acontece dia 28 de abril, é funcionário da Unicamp

Linux, Firefox e Gimp ainda são 
palavras que causam estranheza? Elas 
pertencem a um universo de conceitos que 
integram os softwares livres, ou seja, 
programas de computadores cujo código-
fonte é aberto e permite o uso, a cópia, a 
redistribuição e o estudo. Eles surgem em 
contrapartida ao mercado de softwares 
comerciais que cobram pela licença de 
utilização de seus programas. Hoje, exis-
tem softwares livres para diversas aplica-
ções, com muita semelhança aos pagos. 
São editores de texto, imagem, vídeo, pla-
nilhas; navegadores, ferramentas para 
desenvolvedores; modeladores 3D; até 
jogos das mais variadas modalidades 
(apresentando inclusive versões alternati-
vas de jogos famosos) e players de áudio e 
de vídeo e diversos outros que podem ser 
adquiridos pela internet.    

E é pautado sobre esse universo de 
novas possibilidades que será realizado o 
Festival Latino Americano de Instalação 
do Software Livre (FLISOL) em Campinas 
no dia 28 de abril. O evento é destinado 
para todos os públicos que se interessam 
pelo movimento do software livre, tanto 
para os que dominam e trabalham nesta 
área, quanto para quem gostaria de se 
interar mais sobre o assunto. É um projeto 
que acontece simultaneamente em 

Evento para divulgação de softwares livres acontece em Campinas

diversas cidades do Brasil e da América 
Latina e visa difundir o uso de Software 
Livre nos meios do dia-a-dia. Toda a pro-
gramação que conta com oficinas, pales-
tras e workshops será gratuita. 

Um dos organizadores do FLISOL, 
André Luís Boni Deo, funcionário da 
Unicamp na área de administração de 
redes, ressalta o valor de se promover 
esse festival em Campinas e faz o convite 

para a comuni-
dade da Unicamp
    

Qual o valor de 
se trazer um 
evento sobre 
este tema para  
Campinas?
André: Campi-
nas é a segunda 
maior cidade do 
estado de São 
Paulo, com mais 
de 1 milhão de 
habitantes. Essas 

pessoas têm o direito de descobrir que 
existem alternativas viáveis, de qualidade, 
acessíveis a todos para utilizarem o com-
putador, aprender mais sobre o assunto, 
trabalharem, se especializarem sem de-
sembolsar fortunas com licenças de soft-

Informações
Festival Latino Americano de Instalação de 
Software Livre (FLISOL) 2012 - Campinas

   

28 de Abril de 2012, das  09:00 às 17:00h, na
POLICAMP (R. Luis Otavio, 1.281 - Fazenda Sta Cândida)

  

Conf i ra toda a programação em: 

www.f l iso lcampinas.net

ware e sem ter que recorrer a pirataria.
O movimento do Software Livre é um 
movimento a favor do bem estar da comu-
nidade, do conhecimento e do pensar.
   

O que você gostaria de destacar para 
a comunidade da Unicamp para que 
muitos possam participar do FLISOL?
André: Nós como funcionários de uma 
das maiores e mais importantes universi-
dades do país somos privilegiados e 
devolver algo para a comunidade é nossa 
obrigação como cidadãos. Leve seu filho, 
vizinho, amigo para conhecer esse movi-
mento chamado Software Livre e nos aju-
de a divulgar essa ideia. Entenda como a 
sua atitude pode influenciar positivamente 
a sociedade atual, onde todos fazemos 
uso de programas de computadores.

André Luís Deo

Taxas de juros, cheque especial, cartão de 
crédito e todos esses termos geram diversas 
questões em sua cabeça? Ou pior, elas com-
plicam sua vida e você se pergunta diaria-
mente como lidar com elas? Pois se você tem 
interesse em entender mais sobre o assunto e 
sanar todas suas dúvidas nestas questões que 
envolvem diretamente o planejamento orça-
mentário de sua família, o serviço social do 
GGBS, em parceria com a AFPU colocou em 
prática desde março o Programa de Autono-
mia Financeira (PROAF). É um projeto que visa 
ao auxílio no controle das finanças domésticas 
através da organização de um planejamento 
financeiro que permita colocar as contas em 
dia e manter uma ‘saúde financeira’ mais 
estável.

O Programa tem a pre-
tensão de levar às unidades 
da Unicamp uma oficina de 
duração de três horas em 
horários definidos pelas uni-
dades para que todos os 
funcionários da mesma pos-
sam participar. A oficina ofe-
rece um conteúdo dinâmico 
sobre a organização do pla-
nejamento financeiro, a re-
flexão sobre os gastos coti-
dianos, os empréstimos, os 
investimentos e o consumo, 
além de esclarecer aos par-
ticipantes os questiona-
mentos sobre taxas de juros, 
parcelamentos de dívidas e 
opções de crédito. É um 
conteúdo valioso porque 
permite, com auxílio de eco-
nomista, a entender o 
funcionamento de recursos 
de empréstimo (como cheque especial e car-
tão crédito) e oportunizar ao participante da 
oficina ter uma melhor compreensão do as-
sunto para aproveitar as dicas e saber onde 
melhor fazer seus investimentos ou qual me-
lhor forma para saldar uma dívida. Para Maria 
de Lourdes Machado, funcionária da AFPU, 
que participou da primeira oficina do PROAF, 
em março, a experiência foi “ótima, por se 
tratar de uma oportunidade única de adquirir 
este conhecimento’ e, ainda destaca que “to-
dos os funcionários devem participar para en-
tender melhor como funcionam empréstimos, 
taxas, juros e etc”.

Durante esta primeira oficina, realizada na 
sala de formação profissional da AFPU, com 
participação de membros do programa e 
convidados de alguns setores da reitoria, a 

assessora técnica da AFPU, Fátima Filomena 
Mafra Chistóforo justificou a importância da 
realização do programa em função de que 
“trabalhar com a questão do endividamento 
afeta não só o lado pessoal, mas interfere na 
motivação no âmbito profissional também”. 
Ademais, a psicóloga do GGBS e integrante 
da equipe do PROAF, Érika Aparecida Bueno 
reafirma a intenção da oficina como uma pro-
posta de reflexão de estratégias que possam 
ser levadas pelos participantes para ser discu-
tida com seus familiares, para que eles 
possam colaborar em um plane-
jamento coletivo cujo foco é o 
benefício de todos. “Nós ofere-
cemos esses mecanismos de 
auxilio, porque isso interfere 
diretamente na auto-estima 
do grupo familiar, sendo que 
com planejamento a família 
pode evitar crises e preo-
cupações com dívidas des-
necessárias e no final do ano 
fazer uma viagem, por exem-
plo”, ressalta.

Para tanto, é discutido na ofici-
na, situações do cotidiano familiar que 

estão mais propícios a 
gerar armadilhas finan-
ceiras como a influência 
dos filhos durante a 
compra de produtos (em 
supermercados, por exem-
plo), a influência da pu-
blicidade e mídia como 
fatores instigantes ao con-
sumo e o impacto das 
ações impulsivas de com-
pras. Fatores que conse-
quentemente desequi-
libram o planejamento 
econômico inicialmente 
idealizado. “Uma compra, 
às vezes, se concretiza por 
um momento de impulso, 
uma vontade momentâ-
nea, e que depois vai 
acarretar em um rombo no 
orçamento, podendo 
gerar uma frustra-
ção se as metas 

de organização financeiras não 
foram atingidas ao final do 
mês” alerta a coordenadora 
do PROAF e assistente social 
do GGBS, Camila Caroline 
de Oliveira Ferreira, durante 
a oficina. 

Vale ressaltar o conteúdo 
dinâmico da oficina, permi-
tindo participação constante 
dos interessados, através da 
discussão e problematização de 
casos. Os participantes também re-
cebem uma cartilha com todo o resumo 
da oficina e planilhas de controles e orien-
tação dos gastos familiares, bem como 
controle de dívidas, tabelas de cartão de 
créditos, juros e outras.

Convidado para colaborar durante a oficina do PROAF na 
estruturação do planejamento familiar, o economista Frederico 
Bacic alerta para o perigo na relação de empréstimo com 
instituições financeiras como os bancos. Ele explica sobre a 

dinâmica de funcionamentos dos bancos, que ga-
nham dinheiro através da cobrança de juros, 

ou seja, através da cobrança de valores 
maiores em cima do dinheiro empres-

tado conforme o tempo em que se 
passa para se quitar uma dívida. É 
por esta razão que é lucrativo para 
estas instituições e, por conse-
quencia, é justificável o interesse 
para oferecimento de emprésti-

mos, oferecendo supostos ‘confor-
tos’ e benefícios como o cartão de 

crédito, pagamentos mínimos e che-
ques especiais. No entanto, Frederico afir-

ma que estes facilitadores na verdade são 
‘vilões’ responsáveis por acumular cada vez mais 

dívidas. “Quando você opta por dividir uma compra no cartão de 
forma parcelada no crédito se tem a falsa sensação de que o 
valor foi dissolvido e vai ser mais fácil de pagar, quando na 
verdade o problema ocorre que se somar o valor final de um 
produto comprado a prazo (e com juros embutidos), o preço 
que se acabou pagando foi muito maior do que se pago a vista”, 
destaca o economista. “É como se você tivesse pagado por uma 
televisão de 44 polegadas e recebido uma 20”, exemplifica.

Em casos quando o endividamento já é uma realidade, 
Frederico aconselha que sempre o melhor a se fazer é ter calma 
para se estudar uma análise da situação e não correr o risco de 
cair em um emaranhado de juros que irão aumentar a dívida 
exponencialmente a cada mês. “Quando você tem uma dívida 
com altas taxas de juros, como é o caso do cartão de crédito 
(taxa média de 15% ao mês) ou cheque especial (taxa média 
entre 8% e 12%), vale a pena refinanciar a dívida, ou seja, 
trocar o local onde está instalado o saldo devedor. Neste caso, 
compensa pagar este montante com um empréstimo em banco 
que possui taxas menores (média de 6% para empréstimo 
pessoal) e assim você reduz a taxa de juros”, avalia o econo-
mista, que ainda destaca o crédito consignado como uma das 

melhores possibilidades, pois possui uma das mais 
baixas taxas (média de 1,4%). 

Em caso oportuno de sobra no orça-
mento familiar, o economista indica 

que não é aconselhável gastá-la de 
forma inadequada e propõe algu-
mas formas de investimento capa-
zes de valorizar o patrimônio da 
família. Entretanto, alerta para o 
cuidado em investimentos de risco, 

como por exemplo, em mercado de 
ações. Esse investimentos são variá-

veis e, ao mesmo tempo que podem 
render lucros mais altos, eles podem trazer 

prejuízos. O economista, que também é autor 
do blog “Economidiando”, aconselha a investir 80% 

das sobras orçamentárias em fontes de renda fixa (cadernetas 
de poupança, títulos públicos e outros) e 20% em rendas 
variáveis (bolsa de valores, por exemplo).

Programa de Autonomia Financeira inicia 
jornada de atividades nas unidades

Economista dá dicas para 
melhor organização 
financeira familiar

PARCERIA
GGBS / AFPU

  Todos os
    participantes 
     da oficina
       recebem a
        cartilha do
          PROAF  

O economista 
Frederico Bacic
durante oficina
para funcionários

PARTICIPE

Se sua unidade ainda não agendou a 
participação do PROAF, entre em 

contato com o Serviço Social do GGBS e 
acione seus colegas de trabalho (ramais 

14856/14857/14858/14859)

Ao final de cada oficina o participante 
recebe certificado emitido pela AFPU

FIQUE DE OLHO!

As próximas unidades agendadas para 
participação no PROAF são:

17/04 – Instituto de Biologia 
Responsável Lia (Ramal 16358)

24/04 - Faculdade de Ciências Médicas 
Responsável Celene (Ramal 18852)

26/04 – Fac. Engenharia Química 
Responsável Valter (Ramal 13913)

3

GGBS apóia iniciativa de valorização e preservação de acervo de documentos
Foi concretizado mais um projeto apro-

vado pelo Conselho Orientador do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais (GGBS), 
através de edital publicado no segundo 
semestre de 2011: a Oficina de Encar-
denação, realizada em março na sala do 
Centro de Documentação Cultural “Ale-
xandre Eulálio” (CEDAE). A realização foi 
uma parceria do GGBS em conjunto com 
o Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) – 
CEDAE.

A oficina ofereceu aos alunos, funcio-
nários da Unicamp e Funcamp, o conhe-
cimento de técnicas de encadernação a 
partir da confecção de um caderno de 
capa rígida. A metodologia contemplou 
as etapas fundamentais para a organi-
zação de material documental, partindo 
desde a seleção das folhas de papel para 
o caderno, a organização para o ma-
nuseio, e por fim a junção das folhas por 
meio de costura sólida. A funcionária 
aposentada e professora Rosália Andre-
lina de Oliveira Alvarenga, foi a respon-
sável por ministrar a oficina, e compar-
tilhar com os alunos as técnicas usadas 

para este trabalho. ”Fico muito feliz por 
ensinar o que eu sei em relação a encar-
denação. Vejo o interesse de todos em 
saber mais sobre o assunto, é muito 
gratificante”, salientou.

No último dia da oficina, os alunos 
receberam certificados e os cadernos 
finalizados, feitos durante o curso.

Não deixe de conferir! 
   

A equipe do CEDAE convida á todos para a exposição 
"O CEDAE - Centro de Documentação Cultural Alexandre 

Eulálio e a preservação de acervos literários e lingüísticos”.
A exposição teve início dia 5 de março e irá se estender até 
o dia 4 de maio, no saguão do prédio da direção do IEL. 
São fotos de documentos históricos conservados por uma 

equipe profissional do CEDAE, além de informações de como 
o trabalho de conservação é realizado.
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Foram avaliados e esco-
lhidos pelo Conselho Ori-
entador do GGBS os pro-
jetos aprovados pelo edital 
01/2012. Todas as propostas 
enviadas através de formulá-
rio eletrônico no site do Gru-
po Gestor, foram analisadas 
em reunião presidida pelo 
chefe de gabinete da reitoria 
e presidente do Conselho do 
GGBS, Professor José Ranali; 
pelo coordenador do GGBS, 
Edison Lins, e demais mem-
bros do Conselho presentes: 
Glaucia Lorenzetti, diretora 
da Agência para Formação 
Profissional da Unicamp; Air-
ton Lourenço; Celso Ribeiro 
de Almeida; Isabel Cristina 
Floriano; Carla Regina de Al-
meida; Milton Guilhen; Ma-
ria Teresa Mantoan e Silvana 
Cristina dos Santos.

O edital tem como obje-
tivo apoiar financeiramente 
propostas que se insiram no 
Planejamento Estratégico 
Institucional da Unicamp, 
tendo em vista a missão e 
visão do GGBS, contemplan-
do ações cujo foco seja a 
comunidade de servidores da 
Unicamp (funcionários e do-
centes) e não atendidas em 
outras modalidades de finan-
ciamento. 

Em 2011, o GGBS publi-
cou dois editais, no início de 
cada semestre, que foram 
amplamente divulgados, e 
visaram o recebimento de 
propostas, com ações vincu-
ladas à Unicamp, e compre-
endendo projetos nas seguin-
tes modalidades: eventos; 
programas e ações comuni-
tárias; promoção de qua-
lidade de vida; desenvol-
vimento profissional e huma-
no; atividades motivacionais, 
culturais e desportivas; publi-
cações temáticas; atividades 
formadoras de cidadania e 
de valorização profissional e 
integração corporativa.

No início deste ano foram 
enviados mais de 50 pro-
jetos, através do edital que se 
encerrou em março. Confira 
ao lado alguns dos projetos 
contemplados e que estão 
aptos a terem suas atividades 
iniciadas:

Livro Falado: Práticas de Reabilitação, Ensino e 

Extensão Deficiência Visual

Proponente: Andréa da Silva Rosa, da FCM.

Objetivo: Este projeto visa produzir um livro falado com o objetivo de divulgar 
o trabalho realizado no CEPRE/FCM/UNICAMP nas áreas da surdez, da 
deficiência visual e no curso de fonoaudiologia. A publicação desse livro 
justifica-se pelo fato de possibilitar a acessibilidade a toda comunidade sobre o 
CEPRE. Por meio dessa publicação, pretende-se contribuir melhor sobre surdez 
e a deficiência visual, abordando as relações sociais dos sujeitos na família, na 
escola, no trabalho e no lazer, bem como a respectiva acessibilidade. O livro 
abordará também a utilização dos recursos de tecnologia assistiva pelas 
pessoas surdas e com deficiência visual. No âmbito da surdez os temas 
envolvem a diferença linguística da pessoa surda e a atuação do intérprete na 
sociedade. 
  

Projeto Fazer e Acontecer

Proponente: Maria Helena Santos Almeida, do Instituto de Química

Objetivo: Manter a realização do PROJETO FAZER PARA ACONTECER - PIQ, na 
qual acontecem oficinas de Arte e Artesanato que possibilitam o 
desenvolvimento criativo dos funcionários que participam das atividades. Elas 
compõem parte do PIQ (Programa de Integração do IQ) e estão inseridas no 
Planejamento Estratégico da unidade. As oficinas são coordenadas pela 
Psicóloga da unidade e possibilitam que os indivíduos desenvolvam atitudes 
criativas, independência e autoconfiança, além de também estimular o 
desenvolvimento de aptidões como, por exemplo, o conhecimento de suas 
características e os próprios limites. Através do trabalho criativo os 
funcionários liberam as tensões do dia-a-dia e organizam pensamentos.

Foi disponibilizada pela Direção do IQ uma sala para que, durante o horário de 
almoço, os funcionários se reúnam e elaborem arte e artesanato. As técnicas 
usadas são variadas e tem como finalidade potencializar a criatividade de 
cada participante. A oficina de artesanato abrange várias técnicas e os 
professores são os próprios funcionários, destacando a artista visual Íris Duarte 
Santana e a artesã Roseli Aparecida Oliveira Souza, ambas Profissionais para 
Assuntos Universitários. A oficina de arte é direcionada para pinturas em telas 
e pintura com lápis de cor cuja professora é a artista plástica Márcia Cristina 
Quaiatti Antonelli que exerce a função de Técnico em Química.

As oficinas do PIQ proporcionam integração e muita descontração, acredita-se 
que por este motivo, funcionários de outras unidades demonstram interesse 
em participar das atividades. A partir de março de 2012 serão oferecidas 
oficinas de artesanatos para funcionários das seguintes unidades: Faculdade 
de Engenharia de Alimentos, Faculdade de Engenharia Elétrica, Biblioteca 
Central, Faculdade de Engenharia Agrícola, Faculdade de Engenharia Química, 
Faculdade de Engenharia Mecânica e o Instituto de Física e Instituto de 
Biologia.
  

Os Fazeres Espelhados – Talentos da FCM

Proponente: Eliana Cristina Pietrobom, da FCM.

Objetivo: A intenção do projeto é mostrar, motivar e valorizar o lado artístico 
dos funcionários da Unicamp que já produzem seus trabalhos e também 
oportunizar aqueles funcionários que têm vontade de aprender e desenvolver 
seus trabalhos com as técnicas de artesanato, música, teatro e artes plásticas, 
dança e fotografia. O Espaço das Artes da Faculdade de Ciências Médicas 
Unicamp, é um ambiente especial e estratégico para a exposição dos trabalhos 
desenvolvidos no decorrer do ano, proporcionando ao expositor a 
oportunidade de tornar-se conhecido e despertar a importância de seu 
trabalho. O projeto visa despertar a arte, cultura e o prazer do aprendizado de 
técnicas artísticas e artesanais no funcionário da área da Saúde Unicamp e 
proporcionar a oportunidade de expressão artística, despertando no 
funcionário a importância do trabalho em grupo.
  

Fórum Processar 'Artigos de Uso Único' – Uma 

polêmica em saúde

Proponente: Mirtes Loeschner Leisenring, do HC.

Objetivo: realizar o Fórum: Processar “Artigos de Uso Único” – Uma polêmica 
em saúde', na Faculdade de Ciências Médicas (FCM) com o intuito de debater 
a questão da reutilização de materiais hospitalares como forma sustentável de 
gerenciar recursos da saúde. O fórum promoveu um árduo debate entre as 
esferas da administração hospitalar, representantes do mercado de materiais 
hospitalares e médicos e enfermeiros, habitualmente responsáveis pelos 
manuseios destes acessórios. A matéria completa você encontra no site do 
GGBS (“Fórum discute polêmica da reutilização de materiais hospitalares”).
  

Atividades Motivacionais e Culturais

Proponente: Carlos Raul Etulain, da FCA

Objetivo: Propõe-se criar um grupo de teatro para desenvolver atividades de 
dramaturgia que possam instigar comportamentos, estimular a leitura, induzir 
ao uso e aproveitamento da biblioteca e abrir um território para debater e 
partilhar a arte. A atividade estará vinculada diretamente à biblioteca da FCA, 
que fornecerá o espaço físico necessário para as atividades do grupo.
  

Revista Serviço Social & Saúde

Proponente: Edna Maria Goulart Joazeiro, do Serviço Social do Hospital das 
Clínicas

Objetivo: Realizar a produção de 300 exemplares dos números 12, 13 e 14 
da Revista Serviço Social & Saúde da UNICAMP (ISSN 1676-6806), 
totalizando 900 exemplares e o apoio para a realização de um evento 
formativo e comemorativo dos dez anos – 2002-2012 – desse periódico para 
os profissionais dos Serviços Sociais da UNICAMP, campus Campinas, Limeira e 
Piracicaba, a realizar-se em Maio 2012. A revista é uma iniciativa de criação e 
de produção, que partiu e tem sido assumida por um grupo de profissionais dos 
diferentes serviços sociais da UNICAMP: HC, CAISM, HEMOCENTRO, CECOM, 
GGBS, SAE, DEDIC, FOP e CEPRE, que a despeito das dificuldades para a 
produção e custeio da mesma, não medem esforços para dar-lhe visibilidade 
tanto nos meios profissionais quanto no cenário científico nacional e 
internacional.

Ela tem como objetivo propiciar o desenvolvimento profissional e a 
valorização profissional e humana, além de contribuir para o desenvolvimento 
no campo da formação e da educação permanente no Serviço Social e na 
Saúde. Esse periódico tem circulação nacional desde 2002, sendo que desde 
2009 passou a ser publicada semestralmente de acordo com as normas 
vigentes relativas aos periódicos científicos no país. 
  

Aulas de Yoga para funcionários

Proponente: Nelson Filice de Barros, da FCM

Objetivo: O objetivo desse projeto é oferecer yoga aos trabalhadores e 
estudantes da FCM e HC/Unicamp, com o fim de estimular consciência 
corporal e promover saúde. As aulas serão semanais, ministradas por 
professores membros do Laboratório de Práticas Alternativas, 
Complementares e Integrativas em Saúde (Lapacis), num período de quatro 
meses. Será aplicado um instrumento de auto-avaliação adaptado do 
"Measure Yourself Medical Outcome Profile (Mymop)” no início e final do 
curso para mensurar os efeitos da prática, em relação ao bem-estar físico, 
autoconhecimento e autocuidado.
  

Yoga para funcionários da FCA (Continuidade do projeto)

Proponente: Mayara Roncaglia dos Santos, da FCA

Objetivo: Dar continuidade ao projeto 'Yoga' na promoção da qualidade de 
vida pessoal e profissional dos funcionários da FCA. A prática do Yoga laboral 
na FCA auxilia a prevenção de problemas, relacionados a doenças laborais, 
além de proporcionar aos funcionários vários benefícios como aumento da 
motivação, da produção e da integração, e também o relaxamento da mente, 
auxiliando o aumento da concentração e desempenho no trabalho. A idéia da 
prática de Yoga laboral na FCA surgiu do grupo de qualidade de vida e 
interação, criado no planejamento estratégico da unidade com a intenção de 
propor melhorias nesse setor. A intenção é dar continuidade ao projeto que 
teve boa aceitação entre os funcionários. As aulas serão dadas na 
UNICAMP/FCA uma vez por semana durante 60 minutos ou 2 vezes por 
semana durante 30 minutos cada aula.
  

Projeto Coral do COTUCA

Proponente: Luciana Maria Rodrigues, do COTUCA

Objetivo: A proposta do Coral do Cotuca amador é entre outras, ser uma 
atividade social. Participar do coral é uma terapia para o corpo, mente e alma. 
É vida social de qualidade que, além de elevar a auto-estima, torna seus 
praticantes mais sensíveis e integrados socialmente. O Coral do Cotuca une a 
comunidade no sentido amplo, envolvendo não só os coralistas uns aos 
outros, mas suas famílias e amigos.

Desde o surgimento do Coral do Cotuca, mais de 150 pessoas passaram pelo 
mesmo e, atualmente ele conta com integrantes de várias idades. E nesses 
meses, amadureceu a ideia de cantar, passando de um simples divertimento 
para o árduo trabalho de construção de um vasto repertório. A ideia do Coral 
do Cotuca é participar de diversos eventos e festivais. Os objetivos sócio-
culturais e educativo-musicais estão intimamente relacionados no canto coral 

e que sua efetivação dá-se por meio do respeito às relações interpessoais, 
tanto por parte do regente quanto do coralista. Os trabalhos desenvolvidos 
dentro do coral desempenham importante papel na criação de uma nova 
leitura da realidade musical, não veiculada pelos meios de comunicação, na 
qual o conhecimento de novos repertórios e de uma nova prática de lazer 
produz efeitos colaterais para o indivíduo criar interesse para ouvir outros 
corais, assistir a concertos e participar de outros eventos de natureza artística, 
redefinindo o seu papel e a sua posição na sociedade.
  

Dia Mundial da Saúde na Unicamp

Proponente: Roseli Higa, da FCM

Objetivo: Foi realizada no dia 9 de abril uma sequencia de atividades com 
palestras e mesa redonda em prol do Dia Mundial da Saúde, que abordaram a 
temática do "Envelhecimento e Saúde". Confira a matéria sobre o evento no 
site do GGBS. Também será feita uma ação para o Dia Mundial da Lavagem de 
Mãos no período de 04 a 10 de maio, atendendo as campanhas promovidas 
pela Organização Mundial da Saúde.
  

Aulas Yoga – Funcionários do Instituto de Biologia

Proponente: Maria Antonia Chagas de Paula, do IB

Objetivo: O projeto visa promover a qualidade de vida pessoal e profissional 
dos funcionários do Instituto de Biologia, através da prática do Yoga. As 
pressões e tensões no cotidiano profissional interferem na qualidade de vida, 
muitas vezes ocasionando aos indivíduos problemas relacionados a doenças 
laborais (LER e DORT) e estresse. A prática do Yoga laboral no IB auxiliará a 
prevenção desses problemas, proporcionará aos funcionários vários benefícios 
como aumento da motivação, da produção e da integração entre funcionários, 
também promoverá o relaxamento da mente, dessa forma auxiliará o 
aumento da concentração e desempenho no trabalho.

A ideia da prática de Yoga laboral do IB surgiu do Grupo de qualidade de vida e 
interação, que visa atividades e ações para a saúde e bem estar que impactem 
na qualidade de vida da comunidade. 
  

Fórum: Administração Segura de Medicamentos

Proponente: Célia Regina de Souza, do HC

Objetivo: Realizar o Fórum: Administração Segura de Medicamentos - Tópico 
relacionado à segurança do paciente, a ser organizado em parceria entre 
Faculdade de Enfermagem, FCM e Rede Brasileira de Segurança do Paciente 
pólo Campinas, cujos membros são enfermeiros docentes e assistenciais da 
Faculdade de Enfermagem FCM, CAISM E HC. Objetivo do Fórum é discutir a 
administração segura de medicamentos, entre os profissionais da área da 
saúde, prevenindo a ocorrência de erros, que podem resultar em sequelas ou 
até morte de pessoas.
  

Projeto Orquestra Comunitária da Unicamp

Proponente: João Bosco Stecca

Objetivo: A Orquestra Comunitária da Unicamp é uma orquestra-escola de 

extensão sócio-cultural que oferece à comunidade, sobretudo a carente, a 
oportunidade de tocar um instrumento de orquestra sinfônica, tocar em 
conjunto e se expressar através da música. Atende alunos de toda a região de 
Campinas dos 15 anos até a terceira idade, em uma iniciativa inédita na 
universidade que se mostrou muito bem sucedida. Seus objetivos são: ensinar 
aos alunos a prática de conjunto ou prática de orquestra; divulgar e executar 
composições e arranjos de músicos brasileiros e internacionais, principalmente 
os desconhecidos do público; dar oportunidade aos alunos para atuarem 
também como solistas; atendendo com muito carinho as pessoas da terceira 
idade; desenvolvendo uma integração entre as pessoas, visando uma boa 
convivência social.
  

Semana Multicultura - 10 anos  Espaço Casa do Lago

Proponente: Juliano Finelli, do Espaço Cultural Casa do Lago

Objetivo: O objetivo é viabilizar ações que possam proporcionar um cenário de 
convivência de todas as pessoas que trabalham na Unicamp, sejam 
administrativos ou docentes, promovendo uma melhoria na qualidade de vida, 
enriquecendo o universo artístico e trazendo desenvolvimento profissional e 
humano a toda comunidade acadêmica. Está programada para esta semana 
apresentações artísticas que representam algumas das atividades presentes 
no Espaço Cultural Casa do Lago. Com a visibilidade alcançada com estas 
atividades concentradas nestas semanas, serão atingidos três objetivos: 
mostrar o leque de opções que o ECULT oferece, com isso, estimulando maior 
participação da comunidade universitária e comemorar os 10 anos de 
existência do Espaço Cultural Casa do Lago. 
  

Ginástica Laboral para FT

Proponente: Marco Antonio Garcia de Carvalho, da Faculdade de Tecnologia

Objetivo: Proporcionar aos funcionários e docentes da FT/UNICAMP um 
momento semanal de ginástica laboral a ser realizada durante o expediente. A 
ginástica laboral compreende exercícios físicos, alongamentos e 
relaxamentos, realizados de maneira coletiva. Além disso, proporciona um 
momento de descontração e interação entre docentes/funcionários. 
  

Projeto de Musicalização na DEdIC

Proponente: Roberta Rocha Borges,  do DEdIC

Objetivo: O projeto de musicalização na DEdIC pretende oferecer um 
movimento de Educação Musical, conforme legislação vigente (Lei 11.769), 
que atenda aos Centros de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação 
Não Formal com oficinas de musicalização voltadas para a sensibilização e o 
enriquecimento cultural e estético das crianças e professores envolvidos. O 
projeto prevê também a formação de um coral infantil, como momento 
cultural, para se apresentar em diversos eventos realizados na Universidade, 
como o SIMTEC, o III Fórum Internacional de Educação Infantil, entre outros, 
através de didática e prática de repertório específico para vozes infantis. 
Enriquecerá e estreitará, também, as relações família, escola e universidade, 
pois essa é uma solicitação apoiada no desejo de muitos pais e responsáveis 
que tem seus filhos matriculados da DEdIC.

Edital contempla iniciativas em prol da qualidade de vida e do conhecimento de nossos profissionais

Nas imagens acima, alguns dos projetos já realizados, apoiados através de editais: 1 - Fórum realizado no HC sobre artigos de uso único; 2 - Oficina de Yoga; 3 - Oficina de Encadernação; 4 - Domingo no Lago; 5 - Lançamento de livro; 6 - Oficina de Pintura em Tela.    

1 2 3 4 5 6
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Um dos organizadores do evento, que acontece dia 28 de abril, é funcionário da Unicamp

Linux, Firefox e Gimp ainda são 
palavras que causam estranheza? Elas 
pertencem a um universo de conceitos que 
integram os softwares livres, ou seja, 
programas de computadores cujo código-
fonte é aberto e permite o uso, a cópia, a 
redistribuição e o estudo. Eles surgem em 
contrapartida ao mercado de softwares 
comerciais que cobram pela licença de 
utilização de seus programas. Hoje, exis-
tem softwares livres para diversas aplica-
ções, com muita semelhança aos pagos. 
São editores de texto, imagem, vídeo, pla-
nilhas; navegadores, ferramentas para 
desenvolvedores; modeladores 3D; até 
jogos das mais variadas modalidades 
(apresentando inclusive versões alternati-
vas de jogos famosos) e players de áudio e 
de vídeo e diversos outros que podem ser 
adquiridos pela internet.    

E é pautado sobre esse universo de 
novas possibilidades que será realizado o 
Festival Latino Americano de Instalação 
do Software Livre (FLISOL) em Campinas 
no dia 28 de abril. O evento é destinado 
para todos os públicos que se interessam 
pelo movimento do software livre, tanto 
para os que dominam e trabalham nesta 
área, quanto para quem gostaria de se 
interar mais sobre o assunto. É um projeto 
que acontece simultaneamente em 

Evento para divulgação de softwares livres acontece em Campinas

diversas cidades do Brasil e da América 
Latina e visa difundir o uso de Software 
Livre nos meios do dia-a-dia. Toda a pro-
gramação que conta com oficinas, pales-
tras e workshops será gratuita. 

Um dos organizadores do FLISOL, 
André Luís Boni Deo, funcionário da 
Unicamp na área de administração de 
redes, ressalta o valor de se promover 
esse festival em Campinas e faz o convite 

para a comuni-
dade da Unicamp
    

Qual o valor de 
se trazer um 
evento sobre 
este tema para  
Campinas?
André: Campi-
nas é a segunda 
maior cidade do 
estado de São 
Paulo, com mais 
de 1 milhão de 
habitantes. Essas 

pessoas têm o direito de descobrir que 
existem alternativas viáveis, de qualidade, 
acessíveis a todos para utilizarem o com-
putador, aprender mais sobre o assunto, 
trabalharem, se especializarem sem de-
sembolsar fortunas com licenças de soft-

Informações
Festival Latino Americano de Instalação de 
Software Livre (FLISOL) 2012 - Campinas

   

28 de Abril de 2012, das  09:00 às 17:00h, na
POLICAMP (R. Luis Otavio, 1.281 - Fazenda Sta Cândida)

  

Conf i ra toda a programação em: 

www.f l iso lcampinas.net

ware e sem ter que recorrer a pirataria.
O movimento do Software Livre é um 
movimento a favor do bem estar da comu-
nidade, do conhecimento e do pensar.
   

O que você gostaria de destacar para 
a comunidade da Unicamp para que 
muitos possam participar do FLISOL?
André: Nós como funcionários de uma 
das maiores e mais importantes universi-
dades do país somos privilegiados e 
devolver algo para a comunidade é nossa 
obrigação como cidadãos. Leve seu filho, 
vizinho, amigo para conhecer esse movi-
mento chamado Software Livre e nos aju-
de a divulgar essa ideia. Entenda como a 
sua atitude pode influenciar positivamente 
a sociedade atual, onde todos fazemos 
uso de programas de computadores.

André Luís Deo

Taxas de juros, cheque especial, cartão de 
crédito e todos esses termos geram diversas 
questões em sua cabeça? Ou pior, elas com-
plicam sua vida e você se pergunta diaria-
mente como lidar com elas? Pois se você tem 
interesse em entender mais sobre o assunto e 
sanar todas suas dúvidas nestas questões que 
envolvem diretamente o planejamento orça-
mentário de sua família, o serviço social do 
GGBS, em parceria com a AFPU colocou em 
prática desde março o Programa de Autono-
mia Financeira (PROAF). É um projeto que visa 
ao auxílio no controle das finanças domésticas 
através da organização de um planejamento 
financeiro que permita colocar as contas em 
dia e manter uma ‘saúde financeira’ mais 
estável.

O Programa tem a pre-
tensão de levar às unidades 
da Unicamp uma oficina de 
duração de três horas em 
horários definidos pelas uni-
dades para que todos os 
funcionários da mesma pos-
sam participar. A oficina ofe-
rece um conteúdo dinâmico 
sobre a organização do pla-
nejamento financeiro, a re-
flexão sobre os gastos coti-
dianos, os empréstimos, os 
investimentos e o consumo, 
além de esclarecer aos par-
ticipantes os questiona-
mentos sobre taxas de juros, 
parcelamentos de dívidas e 
opções de crédito. É um 
conteúdo valioso porque 
permite, com auxílio de eco-
nomista, a entender o 
funcionamento de recursos 
de empréstimo (como cheque especial e car-
tão crédito) e oportunizar ao participante da 
oficina ter uma melhor compreensão do as-
sunto para aproveitar as dicas e saber onde 
melhor fazer seus investimentos ou qual me-
lhor forma para saldar uma dívida. Para Maria 
de Lourdes Machado, funcionária da AFPU, 
que participou da primeira oficina do PROAF, 
em março, a experiência foi “ótima, por se 
tratar de uma oportunidade única de adquirir 
este conhecimento’ e, ainda destaca que “to-
dos os funcionários devem participar para en-
tender melhor como funcionam empréstimos, 
taxas, juros e etc”.

Durante esta primeira oficina, realizada na 
sala de formação profissional da AFPU, com 
participação de membros do programa e 
convidados de alguns setores da reitoria, a 

assessora técnica da AFPU, Fátima Filomena 
Mafra Chistóforo justificou a importância da 
realização do programa em função de que 
“trabalhar com a questão do endividamento 
afeta não só o lado pessoal, mas interfere na 
motivação no âmbito profissional também”. 
Ademais, a psicóloga do GGBS e integrante 
da equipe do PROAF, Érika Aparecida Bueno 
reafirma a intenção da oficina como uma pro-
posta de reflexão de estratégias que possam 
ser levadas pelos participantes para ser discu-
tida com seus familiares, para que eles 
possam colaborar em um plane-
jamento coletivo cujo foco é o 
benefício de todos. “Nós ofere-
cemos esses mecanismos de 
auxilio, porque isso interfere 
diretamente na auto-estima 
do grupo familiar, sendo que 
com planejamento a família 
pode evitar crises e preo-
cupações com dívidas des-
necessárias e no final do ano 
fazer uma viagem, por exem-
plo”, ressalta.

Para tanto, é discutido na ofici-
na, situações do cotidiano familiar que 

estão mais propícios a 
gerar armadilhas finan-
ceiras como a influência 
dos filhos durante a 
compra de produtos (em 
supermercados, por exem-
plo), a influência da pu-
blicidade e mídia como 
fatores instigantes ao con-
sumo e o impacto das 
ações impulsivas de com-
pras. Fatores que conse-
quentemente desequi-
libram o planejamento 
econômico inicialmente 
idealizado. “Uma compra, 
às vezes, se concretiza por 
um momento de impulso, 
uma vontade momentâ-
nea, e que depois vai 
acarretar em um rombo no 
orçamento, podendo 
gerar uma frustra-
ção se as metas 

de organização financeiras não 
foram atingidas ao final do 
mês” alerta a coordenadora 
do PROAF e assistente social 
do GGBS, Camila Caroline 
de Oliveira Ferreira, durante 
a oficina. 

Vale ressaltar o conteúdo 
dinâmico da oficina, permi-
tindo participação constante 
dos interessados, através da 
discussão e problematização de 
casos. Os participantes também re-
cebem uma cartilha com todo o resumo 
da oficina e planilhas de controles e orien-
tação dos gastos familiares, bem como 
controle de dívidas, tabelas de cartão de 
créditos, juros e outras.

Convidado para colaborar durante a oficina do PROAF na 
estruturação do planejamento familiar, o economista Frederico 
Bacic alerta para o perigo na relação de empréstimo com 
instituições financeiras como os bancos. Ele explica sobre a 

dinâmica de funcionamentos dos bancos, que ga-
nham dinheiro através da cobrança de juros, 

ou seja, através da cobrança de valores 
maiores em cima do dinheiro empres-

tado conforme o tempo em que se 
passa para se quitar uma dívida. É 
por esta razão que é lucrativo para 
estas instituições e, por conse-
quencia, é justificável o interesse 
para oferecimento de emprésti-

mos, oferecendo supostos ‘confor-
tos’ e benefícios como o cartão de 

crédito, pagamentos mínimos e che-
ques especiais. No entanto, Frederico afir-

ma que estes facilitadores na verdade são 
‘vilões’ responsáveis por acumular cada vez mais 

dívidas. “Quando você opta por dividir uma compra no cartão de 
forma parcelada no crédito se tem a falsa sensação de que o 
valor foi dissolvido e vai ser mais fácil de pagar, quando na 
verdade o problema ocorre que se somar o valor final de um 
produto comprado a prazo (e com juros embutidos), o preço 
que se acabou pagando foi muito maior do que se pago a vista”, 
destaca o economista. “É como se você tivesse pagado por uma 
televisão de 44 polegadas e recebido uma 20”, exemplifica.

Em casos quando o endividamento já é uma realidade, 
Frederico aconselha que sempre o melhor a se fazer é ter calma 
para se estudar uma análise da situação e não correr o risco de 
cair em um emaranhado de juros que irão aumentar a dívida 
exponencialmente a cada mês. “Quando você tem uma dívida 
com altas taxas de juros, como é o caso do cartão de crédito 
(taxa média de 15% ao mês) ou cheque especial (taxa média 
entre 8% e 12%), vale a pena refinanciar a dívida, ou seja, 
trocar o local onde está instalado o saldo devedor. Neste caso, 
compensa pagar este montante com um empréstimo em banco 
que possui taxas menores (média de 6% para empréstimo 
pessoal) e assim você reduz a taxa de juros”, avalia o econo-
mista, que ainda destaca o crédito consignado como uma das 

melhores possibilidades, pois possui uma das mais 
baixas taxas (média de 1,4%). 

Em caso oportuno de sobra no orça-
mento familiar, o economista indica 

que não é aconselhável gastá-la de 
forma inadequada e propõe algu-
mas formas de investimento capa-
zes de valorizar o patrimônio da 
família. Entretanto, alerta para o 
cuidado em investimentos de risco, 

como por exemplo, em mercado de 
ações. Esse investimentos são variá-

veis e, ao mesmo tempo que podem 
render lucros mais altos, eles podem trazer 

prejuízos. O economista, que também é autor 
do blog “Economidiando”, aconselha a investir 80% 

das sobras orçamentárias em fontes de renda fixa (cadernetas 
de poupança, títulos públicos e outros) e 20% em rendas 
variáveis (bolsa de valores, por exemplo).

Programa de Autonomia Financeira inicia 
jornada de atividades nas unidades

Economista dá dicas para 
melhor organização 
financeira familiar

PARCERIA
GGBS / AFPU

  Todos os
    participantes 
     da oficina
       recebem a
        cartilha do
          PROAF  

O economista 
Frederico Bacic
durante oficina
para funcionários

PARTICIPE

Se sua unidade ainda não agendou a 
participação do PROAF, entre em 

contato com o Serviço Social do GGBS e 
acione seus colegas de trabalho (ramais 

14856/14857/14858/14859)

Ao final de cada oficina o participante 
recebe certificado emitido pela AFPU

FIQUE DE OLHO!

As próximas unidades agendadas para 
participação no PROAF são:

17/04 – Instituto de Biologia 
Responsável Lia (Ramal 16358)

24/04 - Faculdade de Ciências Médicas 
Responsável Celene (Ramal 18852)

26/04 – Fac. Engenharia Química 
Responsável Valter (Ramal 13913)
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GGBS apóia iniciativa de valorização e preservação de acervo de documentos
Foi concretizado mais um projeto apro-

vado pelo Conselho Orientador do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais (GGBS), 
através de edital publicado no segundo 
semestre de 2011: a Oficina de Encar-
denação, realizada em março na sala do 
Centro de Documentação Cultural “Ale-
xandre Eulálio” (CEDAE). A realização foi 
uma parceria do GGBS em conjunto com 
o Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) – 
CEDAE.

A oficina ofereceu aos alunos, funcio-
nários da Unicamp e Funcamp, o conhe-
cimento de técnicas de encadernação a 
partir da confecção de um caderno de 
capa rígida. A metodologia contemplou 
as etapas fundamentais para a organi-
zação de material documental, partindo 
desde a seleção das folhas de papel para 
o caderno, a organização para o ma-
nuseio, e por fim a junção das folhas por 
meio de costura sólida. A funcionária 
aposentada e professora Rosália Andre-
lina de Oliveira Alvarenga, foi a respon-
sável por ministrar a oficina, e compar-
tilhar com os alunos as técnicas usadas 

para este trabalho. ”Fico muito feliz por 
ensinar o que eu sei em relação a encar-
denação. Vejo o interesse de todos em 
saber mais sobre o assunto, é muito 
gratificante”, salientou.

No último dia da oficina, os alunos 
receberam certificados e os cadernos 
finalizados, feitos durante o curso.

Não deixe de conferir! 
   

A equipe do CEDAE convida á todos para a exposição 
"O CEDAE - Centro de Documentação Cultural Alexandre 

Eulálio e a preservação de acervos literários e lingüísticos”.
A exposição teve início dia 5 de março e irá se estender até 
o dia 4 de maio, no saguão do prédio da direção do IEL. 
São fotos de documentos históricos conservados por uma 

equipe profissional do CEDAE, além de informações de como 
o trabalho de conservação é realizado.



cesso, denominado “Alimente-se bem”. Trata-
se de um curso gratuito que tem 10 horas de 
duração, divididos em 4 aulas, sendo uma por 
semana, onde os alunos aprendem a preparar 
12 receitas do programa, recebem noções 
sobre os alimentos e suas funções, planeja-
mentos de compras, aproveitamento integral 
dos alimentos e sobras, e cuidados no 
armazenamento e na higiene. 
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Parcerias de sucesso com SESI e SESC 
beneficiam funcionários e seus familiares

Presente nos 27 estados do Brasil, 
o Serviço Social da Indústria (SESI), 
fornece apoio ativo na implantação 
e desenvolvimento de projetos que 
incluem educação, lazer, esportes, e 
cultura. Os funcionários da Uni-
camp/Funcamp podem usufruir de 
diversos benefícios através da par-
ceria SESI e GGBS (a unidade dispo-
nível é o SESI-Amoreiras, localizado 
na avenida das Amoreiras, 450, no 
Parque Itália). 

Firmada desde 2007, a parceria 
ressalta as mais diversas atividades e cursos 
que o SESI oferece. Artesanato e artes plás-
ticas, culinária, costura e moda são as opções 
de cursos encontrados na unidade das Amo-
reiras, além da programação diária que o SESI 
oferece. Com um amplo espaço diversificado, 
além das atividades desportivas, é oferecido 
também um centro de lazer que conta com um 
teatro, com capacidade para 374 pessoas, 
incluindo 8 cadeiras para pessoas com defi-
ciência. O teatro SESI-Amoreiras apresenta 
programação cultural mensal, em sua maioria 
gratuita, especialmente escolhida para os 
mais diversos públicos. O SESI também desta-
ca um programa que está obtendo muito su-

Criado em 1946, o Serviço So-
cial do Comercio (SESC) é outra 
significativa parceria com o GGBS. 
Centros espalhados em todo o esta-
do de São Paulo, a unidade do 
SESC-Campinas localiza-se na rua 
Dom José, 270/333, no bairro Bon-
fim. Os funcionários da Unicamp/ 
Funcamp também possuem des-
contos especiais no SESC, com 
anuidade no valor de R$15,00, (in-
dividual), e R$ 30,00 (familiar).

Com o objetivo de proporcionar 
o bem-estar e melhorar a qualidade 
de vida dos beneficiários, o SESC 
apresenta uma vasta programação, 
com ações artísticas incluindo cinema, dança, 
literatura, música, teatro, além de espetá-
culos, shows, exposições, festivais, oficinas, 
cursos e aulas abertas. Iniciação esportiva, 
recreação, caminhadas, passeios ciclísticos e 
esportes para crianças e para a terceira idade, 
são alguns dos diversos tipos de atividade 
física que estão na programação permanente 
do SESC. A unidade Campinas possui restau-
rante, e lanchonetes que oferecem refeições 
diárias, criteriosamente elaboradas sob orien-
tação de nutricionistas. O acesso à internet é 

Já começaram neste primeiro semestre 
as atividades do Programa Mexa-se, 
desenvolvido pela Faculdade de Educa-
ção Física (FEF) e o Centro de Saúde da 
Comunidade (Cecom), com apoio do 
GGBS. Para quem ainda não conhece, 
trata-se de um programa cuja missão é 
estimular o desenvolvimento de hábitos 
para uma vida saudável através do exer-
cício físico. Ele é destinado a toda comu-
nidade da Unicamp através de aulas gra-
tuitas, normalmente realizadas na Estação 
das Bandeiras, ao lado da praça da paz. 
   

Confira a programação deste semestre:

Programa Mexa-se 
divulga atividades para 
este primeiro semestre

UNIODONTO

Recadastramento

O GGBS está realizando o recadastramento dos 
funcionários/docentes usuários do convênio UNIO-
DONTO através do GGBS/PASS/UNICAMP.
Solicitamos sua colaboração no preenchimento do 
formulário, até o dia 23/04/2012. O recadastra-
mento tem a finalidade de atualização dos dados 
cadastrais dos titulares e seus respectivos depen-
dentes.

O Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS) está cada vez mais empenhado 
em realizar e aprimorar as parcerias que 
beneficiam todos os funcionários da Uni-
camp/Funcamp e seus dependentes. São 
ações estratégicas com o empenho na 

melhora da qualidade de vida, desen-
volvimento educacional, lazer e esportes, 
tudo isso com um custo diferenciado. 
Confira alguns detalhes das parcerias do 
SESC e SESI com o GGBS, e desfrute de 
mais esses benefícios.

SESI

SESC

Para os funcionários da Unicamp/Funcamp as tarifas são: 
R$ 20, individual e R$ 35, familiar, que inclui no grupo, cônjuges 

e filhos menores de 18 anos. 
   

Mais informações: www.sesisp.org.br/amoreiras - (19) 3772-4100

gratuito, proporcionando a inclusão digital a 
todos. O SESC promove diversas atividades 
abertas à população em geral, mas somente 
os associados podem desfrutar de toda a 
programação oferecida.

Fachada do Teatro Sesi Campinas, inuagurado em agosto de 2011

Entrada principal do Sesc - Campinas, no bairro Bonfim em Campinas

Para mais informações, acesse o site do Sesc (www.sescsp.org.br), 
ou pelo telefone (19) 3737-1500

  

Entre em contato também com a Centra de Atendimento do GGBS 
(ramais 14849/14848/15101), para informações sobre como 

associar-se ao SESI e SESC.

EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do Grupo 

Gestor de Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna 

gratuita aos servidores da Unicamp. Colaboraram nesta edição: 

Felipe Barreto - Camila Campos Guimarães - Tiragem: 8.000 

exemplares. Contato: GGBS - Prédio da Reitoria III - Campus 

Unicamp - Informações: (19) 3521-5101 - E-mail: ggbs@unicamp.br  / 

www.gr.unicamp.br/ggbs 

EDITORIAL
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ProSeres amplia horizonte de 
oportunidades e conhecimento

O Programa Institucional de Apoio ao 
Servidor/Estudante (ProSeres) vem pro-
movendo inúmeros benefícios para a rea-
lização profissional e pessoal dos fun-
cionários e também seus dependentes. O 
objetivo principal do programa é apoiar o 
servidor, que estuda em instituições de 
ensino superior com o enfoque na quali-
ficação do mercado de trabalho, com 
bolsas de estudo, negociadas junto à 
instituição conveniada. 

Desde 1993, ano em que nasceu o 
programa, foram repassadas mais de 
5.400 bolsas (desconto nas mensa-
lidades) em cursos de graduação, pós-
graduação e técnicos profissionalizantes. 

O desejo de ingressar em um curso 
superior é a motivação que muitos fun-
cionários da universidade obtém através 
do ProSeres. Um exemplo é Claudir 
Rodrigues da Cruz, 43 anos, funcionário 
há 26 anos do Centro de Pesquisas 
Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a 
Agricultura (Cepagri). Ele foi um dos inú-
meros beneficiados com bolsa através do 
ProSeres. Formado pela Anhanguera, no 
curso de Tecnologia em Gestão de Recur-
sos Humanos, a bolsa de estudo só veio a 
contribuir para o aperfeiçoamento da 
profissão na qual exerce. “Através desse 
programa do GGBS, a qualidade profis-
sional dos funcionários da Unicamp cres-
ceu muito”, avaliou. “Há tempos vinha 
tentando cursar  uma faculdade, mas por 
questões, principalmente financeira, adi-
ava esse sonho. Com a ajuda do ProSeres 
consegui meu diploma no ano passado, 
disse.

Confira na próxima edição 
do ‘Informativo GGBS’ 

matéria especial sobre o 
apoio do GGBS na 

publicação de livros. 
Aguarde!

São resultados positivos que o progra-
ma está colhendo ao longo dos anos, 
criando oportunidades para todos que 
queiram uma capacitação em sua área de 
trabalho, ou também que buscam investir 
na educação. 

Não Perca Tempo!
  

Funcionários da Unicamp e Funcamp que ingressaram em 
instituições de ensino superior, podem se cadastrar no 
ProSeres, através de formulário eletrônico no site do GGBS. 
Acesse a área do Proseres. Lá você encontra todas as 
informações sobre o programa. Vale ressaltar que 
dependentes também podem participar.
    

Novidades: o ProSeres está finalizando novas parcerias com 
instituições de ensino superior. A Universidade Metodista de 
Piracicaba (UNIMEP), o Centro Universitário de Maringá 
(Cesumar), e o Instituto Nacional de Pós-Graduação (INPG), 
serão brevemente implantados no cadastro do ProSeres.  
Aguarde mais informações em breve.

Claudir: apoio do 
Proseres para 
completar os 

estudos

Capas de algumas 
publicações que 

receberam apoio do 
Grupo Gestor de 

Benefícios Sociais 
através de  participação 

em editais lançados 
pelo GGBS

Autores recebem apoio na publicação de livros 
EDITAL 
GGBS

O SIMTEC - Simpósio dos Profis-
sionais da Unicamp, em sua quarta 
edição, já tem data. Será nos dias 6 e 
7 de novembro próximos. É hora de 
iniciar os preparativos, e todos os pro-
fissionais da Unicamp estão convi-
dados a participar do evento. As atri-
buições  da Comissão, designada 
pelo Reitor, de organizar a próxima 
edição, já estão sendo encaminhadas, 
em perpectivas de  consolidar os bons 
resultados das edições anteriores, 
como também avançar nos pressupos-
tos e objetivos de um evento que, 
iniciado em 1997, retomado em 2008 
e ocorrido também em 2010, tem sido 
um significativo mostruário da pu-
jança dos profissionais da Unicamp. E 
que já inspirou o I Conpuesp - com a 
USP e UNESP. Participe. 

Nesta edição há também infor-
mações sobre dezenas de projetos 
recentemente aprovados pelo Con-
selho do GGBS. Ações que integram, 
motivam, fomentam o desenvolvi-
mento humano, a cultura em suas 
múltiplas manifestações, enfim, a qua-
lidade de vida. Um destaque para o 
conjunto de publicações que foram 
viabilizadas através dos editais do 
GGBS. Diversos temas: orientações 
sobre elaboração de trabalhos cien-
tíficos e acadêmicos que certamente 
contribui decisivamente para a par-
ticipação no SIMTEC. Outras publi-
cações fazem parte do conjunto, te-
mas diversos, a educação infantil tra-
tada com qualidade e em dimensões 
de efetivo desenvolvimento, o uso da 
tecnologia nas escolas públicas e 
saúde da população negra. Publi-
cações que integram e motivam, caso 
do livro, lançado no ano passado,  de 
receitas das famílias, produzido por 
profissinais da Enfermagem, que tam-
bém teve um importante de respon-
sabilidde social.  Publicações, dispo-
níveis em nossas bibliotecas, contendo 
resultados de trabalhos relevantes, a 
serem reproduzidos. Tudo isso você 
pode conferir nesta edição de um 
informativo que visa retratar uma 
comunidade ímpar. Que faz a 
Unicamp. Leia, opine, comente. 

IV Simtec, edital, 
publicações



Regina Mara Abrahão Dias, nascida em Ri-
beirão Preto, interior de São Paulo,  é funcionária 

da enfermagem há 23 anos no setor da 
Terapia Intensiva Pediátrica (UTIPed), do 

Hospital das Clinicas (HC), da Unicamp. 
Além do seu trabalho na área da saú-

de, ela ingressa também na carreira 
de cantora profissional.

Estimulada pelo convívio da 
musica no âmbito familiar, 

Regina começou a mos-
trar seu talento na Uni-

versidade Federal de 
São Carlos (UFSCAR) 
onde fez sua gra-
duação. Na ‘repú-

blica’ em que morava, 
aconteciam muitos en-

contros informais de estu-
dantes e músicos.
A partir destes encontros, veio 

o convite para integrar um grupo 
vocal bastante conceituado da uni-

versidade, o grupo “Sassafrás”, sendo 
destaque em várias apresentações pela 

região. Neste primeiro contato, as apresen-
tações em bares de música ao vivo, festas, 
eventos e shows, foram constantes. Com o tempo 
e experiência vieram alguns convites para par-
ticipação de trabalhos especiais, diferenciados e, 
automaticamente, passou a investir em projetos 
maiores como a produção de shows temáticos, 
obtendo a oportunidade de realizar apresenta-

ções com artistas de renome como Paulinho 
Nogueira, Guinga, Simone Guimarães, 

Juarez Nogueira, e Paula Santoro. 
Dias também abriu shows de Chico 
Cesar, Celso Viáfora, Dominguinhos, 

e Sizão Machado, através do grupo 
musical “Hamilton e Seus Estados”, sendo 

uma das vocalistas.
Ganhou prêmios e conheceu artistas da mú-

sica independente, extremamente competentes, 
muitos deles confiando suas músicas a serem 
interpretadas por ela. Seu repertório musical é 
composto basicamente de música popular bra-
sileira (MPB), com suas mais variadas vertentes, 
permitindo atender a vários gostos. A preferência 
é sempre por músicas mais elaboradas e ricas em 
harmonias, melodia e ritmo.

Regina também se identifica com outros 
estilos musicais como o jazz, a música instru-
mental nacional e internacional, com sons mais 

nostálgicos, músicas de resgates, entre outros. Ela 
está sempre pesquisando e buscando novas 
idéias para projetos futuros. Nesses últimos  anos, 
produziu vários shows temáticos desde a sua 
concepção ao resultado final. Alguns deles 
foram, “A Bossa ainda é Nova” homenagem aos 
50 anos da bossa nova, “Elas por Ela” referência 
às cantoras Maysa, Márcia, Nana Caymmi e Elis 
Regina, “A História de um Valente”, dedicado ao 
centenário de Nelson Cavaquinho, “Madame no 
Samba”, “Releitura de Maysa”, e “Regina canta 
Elis”. Projetos estes apresentados nos mais 
diversos espaços culturais.

Como vocalista do grupo, “Hamilton e Seus 
Estados”, Regina tem 5 faixas musicais no Cd 
“Cantos do Brasil”, uma produção com várias 
participações especiais. Juarez Moreira, Osval-
dinho do Acordeon, Emilio Martins, e André de 
Souza, são alguns dos músicos envolvidos neste 
trabalho. Destacado pela mídia, as músicas fize-
ram parte da trilha sonora do média metragem 
"O Escorpião", produzido pela Candiano Produ-
ções. Ela também participa de uma faixa do Cd 
da Rádio da Universidade de São Paulo (USP), em 
Ribeirão Preto. Em alguns festivais musicais, seu 
trabalho como cantora aparece em destaque 
como nos exemplos do Festival de Música e Arte 
de Garanhuns (FEMUARTE), no estado de Per-
nambuco, na Mostra de Música Cidade Canção 
(Femucic), no SESC- Paraná, entre outros, além 
da participação em documentários da Rede Glo-
bo de Televisão.

Regina está em processo de gravação do seu 
primeiro Cd solo, intitulado "Fantástico Urbano". 
O repertório reúne músicas de compositores que 
conheceu em circuitos de festivais pelo Brasil. A 
previsão de lançamento é para o final do ano. No 
trabalho consistem faixas musicais com a par-
ticipação do saxofonista italiano Silvio Zalam-
bani, além de outros profissionais artísticos do 
ramo musical que se projetaram na música na-
cional e internacional.

Intensamente programada e articulada de 
modo a cumprir integralmente cada um dos 
compromissos - enfermeira, cantora e pilar da 
família - Regina Dias contagia a todos com seu 
talento e dedicação por tudo que faz.

Funcionária do HC encanta com a sua voz

Nossa gente além da UnicampNossa gente além da Unicamp

Não deixe de conferir os trabalhos dessa artista. Mais detalhes sobre 

a carreira de Regina Dias você encontra na página pessoal de Regina 

(www.myspace.com/reginadias) e no canal de vídeos Youtube

O avanço desta realização, que marca a valorização dos funcionários da Unicamp, também 
depende da sua ajuda. Envie sugestões de palestras, workshops, convidados e ideias para o e-
mail ggbs@reitoria.unicamp.br e colabore com a equipe de organização do IV Simtec para 
tornar o evento melhor e mais qualificado para todos. 

Vem aí, no segundo semestre, a quarta edição do SIMTEC
Simpósio dos Profissionais da Unicamp - 6 e 7 de novembroSimpósio dos Profissionais da Unicamp - 6 e 7 de novembro
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