
   Paciente e atenciosa, observando 
cada gesto, cada pincelada de seus alu-
nos, corrigindo uma ou outra imper-
feição, debatendo a subjetividade e tra-
duzindo o abstrato e o anacrônico, ou 
mesmo o concreto e natural, através de 
tintas, pincéis, telas. É dessa maneira 
que Márcia Cristina Q. Antonelli conduz 
seus alunos em suas aulas de pintura 
oferecidas voluntariamente no Instituto 
de Química (IQ), através do Programa 
de Integração do Instituto de Química 
(PIQ) e na Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM), através do projeto “Fazeres 
Espelhados”, ambos apoiados pelo 
GGBS (ver página 6 do Informativo), e 
outros na universidade. 
    Márcia é funcionária responsável 
pelo Laboratório de Infravermelhos do 
IQ. No entanto, mesmo com sua for-
mação de técnica em Química, Márcia 
sempre teve interesse pelas artes plás-
ticas, especialmente pela pintura. Desde 
antes da faculdade, ela já havia feito 
alguns cursos particulares, razão que só 
aumentou sua aptidão e motivação pa-
ra trabalhar com pintura a óleo, sua 
técnica favorita. Deste desejo para in-
gressar em um curso de artes plásticas, 
bastou apenas um passo. Márcia ingres-

sou na Faculdade de Artes Plásticas da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (Puccamp).

De lá, Márcia passou a participar de outros 
cursos de extensão, na Escola de Desenho de 
Campinas e também no Ateliê Vera Ferro. Em 

2009, surgiu a oportunidade de ingressar no 
PIQ, a convite de Maria Helena S. Almeida, 

psicóloga da unidade e coordenadora 
do projeto, para ministrar aulas de 

pintura em tela para funcionários, 
professores e alunos do IQ. 

O Projeto “Vivenciando a 
Arte” foi apresentado 

para o GGBS, o qual 
foi aprovado e es-
tendido à comuni-

dade de funcioná-
rios da Unicamp.

Em 2011, foram contem-
pladas 3 turmas, totalizando 30 

alunos. Neste ano o projeto foi 

ampliado para a área da saúde – Caism e HC e 
para mais algumas Unidades como a DGA - 
totalizando aproximadamente 90 participantes. 
Além da pintura acadêmica de óleo sobre tela, 
Márcia organiza grupos de pintura abstrata e 
adianta que no segundo semestre ela ministrará 
aulas de lápis 
de cor.

Pa r a l e l o  
às suas rea-
lizações na 
U n i c a m p ,  
Márcia pro-
duz suas o- 
bras no Ate-
l i ê  M a r i l d a  
Beligni, em Amparo, local onde prepara seus 
projetos e exposições. O próprio ateliê foi res-
ponsável por valorizar os trabalhos realizados por 
Márcia, e a convidou para inscrever seus traba-
lhos na Curadoria Geral de Arte, sediada em Belo 
Horizonte. Essas obras foram selecionadas e 
passaram a integrar o Circuito Internacional de 
Arte Brasileira, com apoio do Ministério das 
Relações Exteriores, de embaixadas estrangeiras 
e secretarias estaduais e municipais de cultura.

As obras de Márcia representaram a cidade de 
Campinas e o Estado de São Paulo em circuitos 
que passaram por cidades como Berlim (Ale-
manha), Viena (Áustria), Praga (República 
Tcheca), Madri (Espanha), entre outras. Em 2009, 
Márcia recebeu menção honrosa durante o XIV 
Circuito Internacional de Arte Brasileira realizado 
no Museu Pablo Neruda, em Santiago (Chile). 
Nos dois anos seguintes, as obras de Márcia 
também participaram da décima quinta e décima 
sexta edições do circuito internacional.  Neste 
ano, no XVII Circuito Internacional, as obras de 
Márcia serão expostas em Budapeste (Hungria) e 
em Haia e Amsterdã (Holanda).
Casada e com três filhos, Raíssa (22), Andressa 
(18) e Lorran (14), Márcia conta que tem reco-
nhecimento de seus familiares e colegas. “O 
trabalho de Márcia é harmônico e agradável. Os 
temas são sempre escolhidos com muito critério 
levando-se em conta a beleza das formas e a 
diversificação das cores. Seus trabalhos apre-
sentam um amadurecimento nas formas e na 
aplicação das diversas técnicas que emprega, 
revelando toda sua sensibilidade e talento”, enal-
tece a artista plástica Marilda Beligni.

As cores que encantam
Funcionária do Instituto de Química expõe telas no Circuito Internacional de Arte Brasileira 
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“Quadrilha do Interior” – técnica : lápis de cor - obra de Márcia 
Antonelli exposta no XVI Circuito Internacional de Arte Brasileira.
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“Sentindo bem estar ao pintar, nos movimentos 
de um pincel ou nas diversas tonalidades do 
papel; vendo a doce mistura das cores e seguindo 
a leveza dos traços, realizo-me por completo. É 
com essa magia que vou compondo traço a traço 
minha própria Arte” - Márcia Q. Antonelli

Vai até o dia 30 de junho o prazo para novas inscrições 
e recadastramento para o segundo semestre/2012. 

Para mais informações, acesse o site do GGBS.

www.gr.unicamp.br/ggs

PROSERES abre período para 
novas inscrições e recadastramento 

www.gr.unicamp.br/ggbs

Fale Conosco

Central de Atendimento
Ramais 15101 / 14848
ggbs@reitoria.unicamp.br
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Funcionário do Instituto de Artes
recebe homenagem em Cuba

O Simtec em nova edição

Seminário Paulo Freire 

completa 10 anos
   

Em especial ainda este ano, Genézio lembra que no 
segundo semestre será realizado a comemorativa edição do 
seminário que completa dez anos. E para celebrar a data, 
Genézio antecipa que o evento deste ano contemplará a 
nomeação de Paulo Freire como patrono da Educação, 
através do projeto de lei da Câmara (PLC 50/11), 
aprovado pelo Senado Federal.
 O seminário “Paulo Freire – o patrono da educação 
brasileira” está previsto para os dias 20 e 21 de setembro, e 
será realizado no auditório do Instituto de Artes da Unicamp.

Genézio: 
seguindo os 

passos do 
educador 

Paulo Freire 

Francisco Genézio Lima de Mesquita recebeu a distinção de  
Popular de Mérito” por sua trajetória na área da educação

“Educador 

Unicamp recebe pela primeira vez os irmãos Gontijo, do projeto 
Mano Down, para relatar experiências sobre síndrome de down
Unicamp recebe pela primeira vez os irmãos Gontijo, do projeto 
Mano Down, para relatar experiências sobre síndrome de down

Incansável defensor e multiplicador 
dos ideais de Paulo Freire, o funcionário 
Francisco Genézio Lima de Mesquita foi 
condecorado pelo Ministério da Cultura 
de Cuba e Associação de Pedagogos de 
Havana-Cuba pelo trabalho que realiza 
há mais de vinte anos buscando difundir o 
pensamento filosófico de Paulo Freire, um 
dos mais notórios pensadores da edu-
cação pedagógica de repercussão 
internacional. Brasileiro, natural de Per-
nambuco, Paulo Freire destacou-se  pela 
criação de um método de alfabetização 
de adultos e pela construção de uma teo-
ria do conhecimento que inspira pesqui-
sadores dedicados aos estudos de filo-
sofia, comunicação, arte, física, mate-
mática, biologia, geografia, história, lite-
ratura, economia, medicina, entre outros 
campos de atuação.

E foi seguindo estes passos que Ge-
nézio iniciou sua caminhada na elabo-
ração de projetos educacionais. Tudo co-
meçou na década de 90, quando Gené-
zio implantou em sua comunidade uma 
biblioteca popular. O objetivo era forne-
cer uma oportunidade de aprendizado 
para as crianças e jovens da região. 
“Queria quebrar a barreira que aqueles 
jovens impunham ao conhecimento, tro-
cando os estudos por drogas e pelo 
tráfico. A intenção maior era a de baixar o 
índice de mortalidade daquela região, 
marcada pela violência”, justifica Gené-
zio, que a partir daquela experiência com 
a biblioteca popular, passou a elaborar 
outras iniciativas como o cursinho pré-
vestibular gratuito e outros.

Funcionário da biblioteca do Instituto 
de Artes, Genézio já trabalhou em outras 
áreas da Unicamp como a Faculdade de 
Educação. E foi no espaço da universi-
dade que Genézio encontrou a oportu-
nidade de expandir os pensamentos de 
Paulo Freire. Em 2003, seis anos após a 
morte do filósofo e educador, Genézio 
deu início ao seu projeto mais vigoroso de 
debate e difusão, o seminário Paulo Frei-
re, realizado anualmente na Unicamp.

Ao longo das variadas edições do se-
minário Paulo Freire já participaram diver-
sos expoentes da educação brasileira e 
internacional. Tal acontecimento é fruto 
de uma ação que começou em 2007, 
quando Genézio decidiu ir além das fron-
teiras nacionais e dimensionou o semi-

nário Paulo Freire para uma projeção in-
ternacional, trazendo diversos pesquisa-
dores de outros países para discutir e 
problematizar questões sobre inclusão 
educacional.

Genézio foi convidado para fazer parte 
da Comissão Internacional de discussão 
de Paulo Freire, e passou a espalhar a 
ideologia 'freireana' para pesquisadores 
de países como México, Colombia, Chile, 
Portugal, Venezuela e Cuba. E por jus-
tamente todo esse esforço, que este mais 
recente encontro dos pesquisadores, o VII 
Encontro Internacional Presença de Paulo 
Freire, Genézio recebeu a mais valorosa 
das homenagens. “Eu já havia recebido 
outros prêmios, mas este tem um signi-
ficado especial porque é o reconhecimen-
to de todo um caminho percorrido que 
muito me orgulha, porque eu tenho um 
prazer enorme de poder levar o pen-
samento de Paulo Freire pelo mundo afo-
ra”, reitera Genézio.

“Imagine aquela viagem dos sonhos. O 
destino é a Itália. A expectativa para conhecer 
o Coliseu em Roma, saborear as massas italia-
nas, enfim, tudo preparado para momentos 
agradáveis e memoráveis. Finalmente chega o 
dia do embarque, passagem nas mãos e 
malas prontas. Depois de horas no avião, a 
aeromoça comunica a todos: 'bem vindos à 
Holanda! '.”

Foi com essa introdução que Leonardo 
Gontijo abriu a palestra musicada "O amor 
incondicional – A história de dois irmãos em 
busca de superação", realizada em maio, em 
comemoração ao dia das mães, organizada 
pelo GGBS. A palestra debateu as mudanças 
que a família Gontijo vivenciou com a chega-
da do caçula Eduardo, o 'Dudu', portador da 
síndrome de down.

Contemplados com duas apresentações, 
de manhã no auditório da Biblioteca Central e 
à tarde no anfiteatro do Hospital de Clínicas, 
os funcionários, alunos e visitantes que esta-
vam presentes puderam aproveitar cada mi-
nuto de uma história batalhadora e exemplar. 

Quando Dudu nasceu, Léo desconhecia 
sobre pessoas com deficiência, mas isso não 
impediu que o amor incondicional tomasse 
conta do seu coração. Dudu só veio ao mundo 
para alegrar ainda mais a vida da família e 
principalmente a do irmão. "Não é como se 
fossemos irmãos. Sinto um vínculo muito 
maior. É como se fossemos pai e filho", disse 

Léo Gontijo, no decorrer da palestra. 
Com 21 anos, Dudu esbanja simpatia, 

carisma, irreverência e principalmente inteli-
gência. Sua alegria encantou a todos, e em 
parceria com o irmão, conseguiu demonstrar 
a amizade que os une, como se fossem um só.

Fruto desse amor e união, Leonardo home-
nageou o irmão escrevendo o livro "Mano 
Down: Relatos de um Irmão Apaixonado", 
pelo qual iniciou o projeto "Mano Down", que 
visa mostrar pessoas com qualquer deficiência 
e que podem levar uma vida normal, além de 
buscar a autonomia na vida de Dudu.
A palestra teve muitos momentos marcantes, 
com declarações de afeto, e uma demons-
tração única de Dudu tocando um repertório 
de diversas músicas brasileiras no cavaco e no 
pandeiro. Aliás, a música é a grande paixão 
de Dudu. Estimulado por músicos da família, 
ele tomou gosto por diversos ritmos, e com 
determinação aprendeu a tocar instrumentos. 

Para conhecer mais sobre o trabalho rea-
lizado pelos irmãos Gontijo, acesse o site 
www.manodown.com.br.

 Reajuste no auxilio alimentação
    

Nesse mês de junho, o auxilio alimen-
tação foi reajustado com o valor de R$ 
600,00 para todos os funcionários e 
docentes da Unicamp. Essa iniciativa res-
salta ainda mais o compromisso da Admi-
nistração Central da Unicamp, seguindo 
a política adotada nos últimos anos que 
busca o aumento progressivo do auxílio 
alimentação, e considerando os dados 
obtidos a partir do fechamento do orça-
mento – 2011 e as atuais perspectivas 
econômicas para 2012. O reajuste repre-
senta um aumento médio de 79,04%, em 
relação aos valores anteriores. 

Animação produzida por alunos do 
Prodecad é selecionada para o 

AnimaMundi 2012
 

 O filme "Quem é craque não fuma 
crack", pertencente ao projeto "As dife-
renças Contam..." e realizado com apoio 
do GGBS por alunos do apoio I e II do 
Programa de Integração e Desenvolvi-
mento da Criança e do Adolescente - 
Prodecad, está selecionado para o Anima 
Mundi 2012, na categoria Futuro Ani-
mador (não competitiva). No ano pas-
sado, o grupo foi destacado com o filmete 
"Este é o ponto".

Segundo Gustavo Tomazi, coordena-
dor técnico do projeto "significa que cen-
tenas de crianças, jovens, tanto no festival 
como nas mostras, irão assistir ao filme 
educativo.", produzido na Unicamp.

Em virtude da enorme quantidade de 
filmes enviados, os jurados escolheram o 
vídeo da Unicamp, pela relevância do 
tema. O Projeto é propositura da profes-
sora Maria Teresa Egler Mantoan, da FE, 
uma das maiores referências acadêmicas 
nacionais em acessibilidade e inclusão 
escolar e educacional.

A animação é inovadora e o reco-
nhecimento faz justiça à qualidade do 
mesmo ao tratar de temas desafiadores e 
atuais.

No dia 30 de maio, a gestora de recursos 
humanos do Ministério para a Coor-
denação da Ação Ambiental de Moçam-
bique, Berta das Dores Macamo Utchavo, 
visitou o GGBS e a Unicamp. 

A condução da visita ficou a cargo de 
Celso Ribeiro, da Coordenadoria de As-
suntos Comunitários da Pró-Reitoria de Ex-
tensão e Assuntos Comunitários e membro 
do Conselho de Orientação do GGBS. 

O coordenador do GGBS, Edison Lins, 
salientou a importância do intercâmbio da 

Unicamp com países de língua portuguesa do 
continente africano, destacando uma inicia-
tiva recente do GGBS na realização de um 
evento na universidade em comemoração ao 
Dia da África (25/05). "Para nós é uma honra 
receber e mostrar para outras instituições os 
trabalhos realizados pelo Grupo Gestor na 
promoção de benefícios sociais aos trabalha-
dores da Unicamp", disse Edison.

Após a reunião, a Sra. Berta conheceu as 
dependências do órgão e recebeu kit com 
publicações apoiadas pelo GGBS.

GGBS recebe representante de Moçambique para troca de experiências de gestão social

Da esq. p/ dir.: Edison Lins, Berta Utchavo 
e Celso Ribeiro
Da esq. p/ dir.: Edison Lins, Berta Utchavo 
e Celso Ribeiro

Notas

A IV edição do Simtec - Simpósio dos 
Profissionais da Unicamp - vai acontecer 
em 6 e 7 de novembro. Ocorre em um 
momento em que a Unicamp consolida 
seu posicionamento nos ranking das 
melhores universidades do mundo, caso 
do Times Higher Education e da Quac-
quarelli, que colocam a Unicamp entre as 
50 melhores universidades do mundo em 
contexto das instituições com menos de 50 
anos. Outro indicador coloca a Unicamp 
entre as três melhores universidades sul-
americanas. Os profissionais da Unicamp 
participam efetivamente do esforço da 
instituição na busca desses índices de refe-
rência qualitativa. O momento para que 
todos nós, profissionais da Unicamp, de 
todos os segmentos funcionais, nos varia-
dos campos de atuação e  nos diversos 
níveis de escolaridade, nos preparemos 
para participar deste evento profissional 
em contexto acadêmico, é agora. As for-
mas de participação são muitas: descreva 
seu trabalho em um pôster, avalie a pos-
sibilidade de apresentação falada dos 
seus trabalhos. Um conjunto de mini-
cursos, apresentados por integrantes da 
nossa comunidade, será disponibilizado. 
Haverá também uma rica programação 
que permitirá discussão ou atualização em 
temas de interesse geral, ou ainda ativida-
des culturais e prestação de serviços. Um 
fator importante nos Simtec é a oportu-
nidade de integração profissional na pers-
pectiva do ambiente onde atuamos. 
Iniciado em 1997, o evento teve edições 
também em 2008 e em 2010. Em 2011 
inspirou encontro conjunto, de grande re-
percussão, reunindo profissionais da USP 
e da Unesp, além da própria Unicamp. A 
mostra profissional que o Simtec expressa 
tem contornos de ineditismo. E permite 
que a nossa comunidade conheça ações 
que são decisivas para a Unicamp na sua 
relação com a sociedade brasileira. Mos-
tre sua participação em trabalhos, desen-
volvidos no cotidiano,  individuais ou em 
equipe. Mostra também resultados de seu 
trabalho de Mestrado ou Doutorado e 
outras formas de sua ação profissional. O 
Simtec é um evento de todos os profis-
sionais da Unicamp. Portanto, você que 
faz parte deste universo, deve participar. 
Neste boletim informações importantes de 
um evento que já faz parte do calendário 
institucional da Unicamp. Como espaço 
para que as comunidades interna e exter-
na, saibam de atividades profissionais de 
extrema relevância. 
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Atividades artísticas mudam a rotina do Instituto de Química (IQ) e Faculdade de Ciências Médicas (FCM)

Projetos aprovados pelo Edital do GGBS fazem a diferença nas unidades 'Festival GGBS de Futebol para menores' estimula prática de esportes

3

Os projetos aprovados pelo edital lançado 
no começo do semestre deste ano já estão 
sendo concluídos neste mês de junho. Foram 
várias iniciativas que permitiram a 
desenvolvimento profissional e o bem-estar de 
toda a equipe que integra a Unicamp. Foram 
oficinas permanentes, seminários, publica-
ções, atividades culturais e integrativas que fo-
ram publicadas na última edição do Infor-
mativo GGBS. Confira duas destas iniciativas 
de sucesso, apoiadas pelo GGBS e que fize-
ram a diferença através de projetos de 
extensão nas unidades do Instituto de Química 
(IQ) e Faculdade de Ciências Médicas (FCM).
   

Oficinas de Arte e Artesanato
Através do Programa de Integração do 

Instituto de Química (PIQ) vários funcionários 
tanto do próprio IQ quanto de outras unidades 
como da Faculdade de Engenharia de Alimen-
tos (FEA), Biblioteca Central (BCCL), Facul-
dade de Engenharia Agrícola (Feagri), Instituto 
de Física Gleb Wataghin (IFGW), entre outros, 
puderam fugir de sua rotina de trabalho e 
dedicarem alguns momentos do dia para rea-
lizarem atividades artísticas. Foram oferecidas 
oficinas de Pintura Abstrata e Pintura a óleo, 
além de variados encontros em oficina de 
artesanato, na qual os participantes puderam 
aprender técnicas como customização, bor-
dados, fuxico, macramê, pintura em vidro, 
patchwork, arte em feltro, mosaico, pintura em 
tecido, entre outras.

O Projeto está inserido dentro do Planeja-
mento Estratégico da unidade e conta com o 
apoio da Diretoria do IQ, que oferece salas 
para serem realizadas as oficinas, e do GGBS, 
para subsidiar o material de apoio usado na 
confecção dos materiais. Neste trabalho de 
colaboração, as oficinas contam com a expe-
riência das profissionais Íris Duarte Santana, 
artista visual e profissional para assuntos 
administrativos; Márcia Cristina Antonelli, 
artista plástica e técnica em química; e Roseli 
Oliveira Souza, artesã e profissional para 
assuntos administrativos. “Nós ensinamos e 
aprendemos nestas oficinas, porque sempre 
tem alguém que conhece uma técnica dife-
rente e traz para serem compartilhadas na 
oficina. É muito interessante, pois decidimos 
os temas das oficinas em conjunto, conforme o 
pedido e interesse da turma e buscamos 
sempre trazer novidades especiais em datas 
como páscoa, dia das mães, e outras” destaca 
Roseli.

Maria Helena de Almeida, coordenadora 
do PIQ, conta que a experiência do projeto 
começou no final de 2007 através de uma 
oficina experimental que tinha a intenção de 
verificar o interesse dos funcionários. Em 2008 
o projeto se consolidou e até os dias de hoje já 
realizou mais de cinquenta oficinas e atendeu 
mais de seiscentos participantes, além de ter 
promovido diversas ações dentro da univer-
sidade como exposições e mostras. “O PIQ faz 
uma grande diferença para os indivíduos por-
que propiciam momentos de aprendizado, 
descontração e confraternização, possibilitan-

do que limites pessoais sejam ultrapassados, 
e que o resul-tado do trabalho também seja 
motivo de satisfação”, ressalta a coordena-
dora, que ainda afirma que o programa de-
senvolve aptidões em seus participantes, 
permitindo a liberação de tensões do dia-a-
dia e promoção de criatividade e auto-
confiança.
  

“Fazeres Espelhados”
Idealizado pela área de Apoio Didático, 

Científico e Computacional, Recursos Hu-
manos, Núcleo de Tecnologia da Informação, 
Câmara de Pesquisa e Assessoria de Relações 
Públicas da FCM, o projeto “Fazeres Espe-
lhados” visa motivar e valorizar o lado artís-
tico dos funcionários da faculdade por meio 
de artesanato, pintura, patchwork, desenho, 
gravura e fotografia. Ele foi aprovado pelo 
edital 01/2012 dentro das diretrizes do 
Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) 
atendendo as modalidades proposta pelo 
Planes Unicamp de promover melhoria do 
ambiente profissional e qualidade de vida por 
meio de atividades motivacionais, culturais e 
de integração corporativa.

Através do projeto, são oferecidas oficinas 
mensais, duas vezes por semana, no horário 

do almoço. “O projeto chama-se fazeres 
espelhados, pois mesmo após o término de 
cada oficina, cada funcionário poderá con-
tinuar produzindo o que aprendeu, repensan-
do a trabalho cotidiano. As oficinas também 
são uma forma de juntar as pessoas e trocar 
experiências”, disse Emilton Barbosa de Oli-
veira, chefe da área de Apoio Didático da 
FCM. “Não precisa ser artista. É um primeiro 
contato para cada pessoa expressar o que está 
dentro dela, numa integração com a arte”, 
reiterou.

A primeira turma do projeto apresentou em 
maio o resultado de quase dois meses da 
oficina de artesanato. Caixas decoradas, sa-
chês, panos de prato, fuxico e outros trabalhos 
manuais foram expostos pelas alunas. O 
resultado surpreendeu a 'curiosa por artesa-
nato' e instrutora do curso, Soraia Margareth, 
secretária da Câmara de Pesquisa da FCM.

“As pessoas que terminaram o curso estão 
passando para frente o que aprenderam. Ouvi 
histórias maravilhosas. Tivemos momentos de 
descontração. Nem parece que estávamos na 
Unicamp”, disse Soraia.

Mercedes dos Santos, fotógrafa da área de 
Apoio Didático, Científico e Computacional 
da FCM, disse que se sentia estressada e sem 

paciência para atividades 
manuais. Após as dicas das 
orientadoras, deixou a pressa 
de lado e as coisas co-
meçaram a fluir. “Eu era ruim 
no fuxico. Queria terminar 
logo e não dava certo. Depois 
que descontraí, foi uma be-
leza. Meu filho, hiperativo, 
começou a fazer também, em 
casa. Hoje, ele está tran-
quilo”, relatou Mercedes.

 No final do projeto, todos os 
trabalhos serão apresentados 
na feira Talentos da FCM, que 
acontece no mês de dezem-
bro no Espaço das Artes da 
FCM.

Texto ‘Fazeres Espelhados’ - colaboração de 
Edimilson Montalti – ARP-FCM/Unicamp

Oficina de Arte e Artesanato , 

no Instituto de Química

Detalhe da oficina
‘Fazeres Espelhados’ , 

na FCM

A primeira edição do ‘Festival GGBS de 
Futebol para Menores’ foi um sucesso. A 
festividade esportiva reuniu 71 crianças, filhos 
de funcionários e docentes, com até 13 anos, 
em uma manhã diferente de sábado (16/06) 
na Unicamp. O evento, organizado pelo 
GGBS, contou também com a participação de 
pais e familiares, cerca de 200 pessoas. Eles 
foram responsáveis por organizar uma torcida 
animada e um clima de muita festa no Centro 
de Vivência da área de saúde, local onde 
foram disputadas as partidas.

Segundo Armando Comunnalle Jr., coor-
denador da área de Programas e Projetos do 
GGBS, este é mais um evento que firma o 
compromisso de proporcionar bem-estar à 
comunidade da Unicamp e que 'visa promover 
integração e aproximar as crianças do am-
biente onde seus pais atuam profissional-
mente'. No torneio, ele conta que as crianças 
foram divididas em 10 equipes, de acordo 
com a faixa etária, e realizaram várias parti-
das. O responsável por dividir e organizar os 
times foi o professor de educação física e 
funcionário do GGBS, Antônio Rogério Batista 
do Prado, que aproveitou a oportunidade para 
destacar a importância da atividade física 
como estímulo para a criançada, e também 
elogiou a participação de todos.

Mães e pais incentivaram os filhos nas 
partidas de futebol, e vibraram com 
cada gol marcado. Foi assim com 
a funcionária do centro 
cirúrgico do Hospital de 
Clínicas (HC), Kelly Cristina 
de Lima, mãe de Ana 
Carolina Gomes de Lima, a 
única representante do sexo 
feminino no torneio. Com 
apenas sete anos de idade, 
Aninha se destacou em meio 
aos me-ninos do seu time, 
buscando a bola do time adversário, e 
dando passes para os gols. “Ela estava super 
entusiasmada com esse jogo e não via a hora 
de chegar o dia do torneio para brincar com a 
criançada”, conta Kelly. A funcionária 
destacou também os eventos organizados 
pelo GGBS, sempre com um caráter social e 

prestativo aos funcionários 
da Unicamp. “Procuramos 
sempre estar presentes 
nesses eventos, e incluo a 
Ana em todos aqueles 
voltados ao perfil dela. Ela 
gosta muito de participar”, 
disse.

No final do torneio to-
das as crianças receberam 
uma medalha de participa-
ção, entregue pelos pró-
prios pais, juntamente com 
um lanche e refrigerante. 
Considerando o interesse 
despertado nesta primeira 
iniciativa, outras edi-ções 

do evento já estão 
s e n d o  p r o -

gramadas. 
No 2º semestre o 
GGBS promo-
verá o II Dia da 
Cidadania, que 

c o n t a r á  c o m  
muitas atividades 

c u l t u r a i s  e  
desportivas no campus, 

com os mesmos objetivos 
de integração e incentivo. 

Para mais informações 
sobre esses eventos, acesse 
o site do GGBS:  
www.gr.unicamp.br.

...............  

O Programa é uma parceria do Mu-
seu Exploratório de Ciências da 
Unicamp com o Grupo Gestor de Be-
nefícios Sociais (GGBS), e oferece as 
atividades do Museu a crianças e jovens 
entre 10 e 15 anos, filhos de funcio-
nários, alunos e docentes da universi-
dade, durante os períodos de férias de 
verão e de inverno. 

Esta edição do ‘Férias no Museu’, 
edição de inverno, acontecerá entre os 
dias 16 e 27 de julho.

Com caráter lúdico-pedagógico, o 

Aninha

Funcionários e docentes trouxeram seus filhos 
para manhã esportiva na Unicamp

programa busca desenvolver atividades que 
explorem, de forma divertida, temas refe-
rentes à ciência, tecnologia, cultura, quali-
dade de vida, meio ambiente e respon-
sabilidade social. 
   

Inscrições

As inscrições para a próxima edição do 
Programa ‘Férias no Museu’ já estão abertas 
e vão até 6 de julho nos sites do GGBS e 
Museu de Ciências da Unicamp. A 
divulgação das inscrições aceitas e da lista 
de espera acontece no dia 9 de julho. Fique 
atento!

Museu de Ciências e GGBS realizam mais um ‘Férias no Museu’
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IV Simtec: mostra do desenvolvimento e excelência dos profissionais da Unicamp
Em sua quarta edição, o Simpósio de Profissionais da Unicamp, que ocorre em novembro, já está sendo preparado e apresenta diversas inovações

Além de elevar o conhecimento técnico 
e cientifico e promover o intercambio 
entre as diversas áreas na universidade, o 
Simtec proporciona uma experiência úni-
ca e significativa, consolidando o evento 
como um dos mais abrangentes na univer-
sidade. São trabalhos que visam apresen-
tar e discutir assuntos relacionados à 
administração e gestão, promovendo as-
sim melhorias ou soluções no âmbito do 
ensino, extensão e pesquisa. Aspectos da 
saúde física, psicológica, ambiental e 
social também fazem parte do evento 
como forma de destacar a fundamental 
participação de todos os setores na for-
mação da Unicamp.

No último Simtec realizado em 2010, 
os funcionários apresentaram projetos 

Uma das oportunidades fundamentais na participação do Simtec é a 
possibilidade de compartilhar diferentes experiências realizadas nas 
unidades e departamentos com os profissionais de toda a universidade. 
Por esta razão, um dos principais momentos do simpósio compreende a 
promoção de discussão entre os próprios funcionários da universidade, 
protagonistas no crescimento e desenvolvimento da Unicamp. A fim de 
contemplar esta prerrogativa básica da realização do evento, a orga-
nização está planejando para a programação momentos específicos 
em que os profissionais farão apresentações orais de seus projetos 
apresentados nos pôsteres, para um público maior e mais específico, 
em salas especiais para apresentação de trabalhos acadêmicos. Outro 
mecanismo formatado para troca de experiências será concretizada 
através da realização de minicursos oferecidos pelos próprios 
funcionários interessados em multiplicar seu conhecimento com os 
demais colegas profissionais. No próximo Informativo GGBS, a relação 
completa dos minicursos e período de inscrição. Fique atento!

Inscreva seu minicurso!
Se você está interessado em participar deste processo de multiplica-

ção do conhecimento e gostaria de oferecer um minicurso no IV Simtec, 
inscreva-se no site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs). Participe!

A quarta edição do Simpósio dos Pro-
fissionais da Unicamp (Simtec) já está sen-
do organizada por uma equipe multipro-
fissional da universidade. Apesar de haver 
um considerável período para a realização 
do evento, que este ano ocorrerá nos dias 6 
e 7 de novembro, a comissão organizadora 
está estruturando a programação, fechan-
do parcerias e apoios para o evento, rea-
justando alguns formatos já consolidados 
no simpósio e buscando inovações que 
diversifiquem e valorizem ainda mais a 
apresentação de trabalhos dos profissio-
nais desta universidade.

Este desafio de buscar a inovação e qua-
lificação do simpósio é um compromisso 
que assume o Grupo Gestor de Benefícios 
Sociais através de seus membros junto com 
os colaboradores da comissão organiza-
dora do Simtec. E, para tanto, algumas 
ideias e projetos precisam se readaptar e 
reformular para fornecer sempre novidades 
à comunidade e despertar o interesse de 
todas as unidades que compõem a uni-
versidade. Confira a seguir, algumas das 
inovações formatadas para esta quarta 
edição do Simtec:

     

Mudança de local da exposição de pôsteres
   

Neste ano, o Ginásio Multidisciplinar da 
Unicamp (GMU), que sempre ofereceu 
uma estrutura ideal para a realização do 
simpósio, não poderá ser utilizado em fun-
ção de um conjunto de reformas de porte 
nos pisos e banheiros do espaço. Como 
solução para concentrar a apresentação 
dos pôsteres e algumas outras atividades 

do Simtec, foi firmada uma 
parceria com o Espaço Cul-
tural Casa do Lago (ECULT) 
que possibilitará utilizar das 
principais dependências do 
espaço, como a sala multi-
uso, o saguão de exposição 
e a sala de cinema. “A Casa 
do Lago é uma alternativa 
adequada para realizar a ex-
posição de pôsteres, permi-
tindo fácil acesso a toda a 
comunidade da Unicamp, 
da mesma forma como nas 
edições que ocorreram no 
ginásio”, afirmou José Rodri-
gues de Oliveira, respon-
sável pela área de desenvol-
vimento humano e educa-
cional do GGBS e membro 
da comissão organizadora 
do Simtec.
   

Para a realização das pa-
lestras e cerimoniais, o Sim-
pósio contará tradicional-
mente com os auditórios do 
Centro de Convenções, no 
próprio GMU, que não se-
rão afetados com a realização das refor-
mas. Rodrigues confirma também que a 
logística para abrigar os minicursos está 
sendo planejada para que todos os parti-
cipantes tenham fácil acesso as salas e 
auditórios na qual serão ministradas as 
atividades. As apresentações culturais tam-
bém estão sendo planejadas para ocor-
rerem na Casa do Lago e no GMU.

com os mais variados 
temas, incluindo criat-
ividade e iniciativa na 
resolução de proble-
mas diários. Foi assim 
com o professor da Fa-
culdade de Educação 
Física (FEF), Roberto 
Vilarta, e sua equipe, 
cuja escolha do tra-
balho foi mostrar uma 
ligação entre a pesqui-
sa e os aspectos do 
cotidiano que podem 
ser mudados para promover a saúde. Com o 
tema “Diagnóstico da Alimentação Saudável 
e Atividade Física na Fundação de Desenvol-
vimento da Unicamp”, foi a segunda partici-

Minicursos e apresentações orais

pação de Vilarta no Simpósio, na qual 
permitiu favorecer a discussão de propostas 
bem específicas para melhoria das condições 
de vida da comunidade universitária. “Foi 
uma pesquisa de intervenção que teve dura-
ção de quatro meses e contou com a parti-
cipação de profissionais da área da saúde 
(Educação Física, Fisioterapia e Nutrição) que 
participam do Grupo de Estudo e Pesquisa da 
Atividade Física e Qualidade de Vida da FEF. 
Nesse trabalho foram avaliados nos volun-
tários a qualidade de vida e o estado nutri-
cional como o Índice de Massa Corporal 
(IMC) e sua composição, antes e após a inter-
venção da pesquisa que constou de palestras 
sobre atividade física, alimentação saudável e 
controle do estresse”, explicou Vilarta sobre o 
projeto apresentado.

A equipe do Serviço de Farmácia do 
CAISM também apresentou trabalhos no III 

Simtec, sendo a primeira vez que partici-
param do evento. A farmacêutica supervisora 
da Seção de Manipu-
lação do Serviço de 
Farmácia do CAISM, 
Adélia Corina Alves 
Bernardes, foi uma 
das coordenadoras 
dos três trabalhos. De-
nominados “A Rele-
vância da Prescrição 
Eletrônica na Terapia 
Antineoplásica do 
Hospital da Mulher – 
CAISM – Unicamp”, 
cujo objetivo era mos-
trar a prescrição eletrônica como instrumento 
essencial para minimizar erros de medicação 
e aperfeiçoar o processo de assistência à 
saúde, “Interações Medicamentosas: Avalia-
ção de Prescrições de Pacientes Internadas”, 

promovendo o uso racional de medicamen-
tos, tornando os tratamentos mais efetivos e 
com o menor número possível de com-
plicações, e “Experiência na Reestruturação 
Física da Central de Manipulação de Anti-
neoplásicos do Hospital da Mulher”, que foi 
possível constatar que às normas sanitárias 
vigentes no CAISM empregam-se na eficiên-
cia nos processos médicos, reduzindo assim 
o risco ocupacional e ambiental, e também 
permitindo garantir a segurança no trata-
mento do paciente. 

Adélia destacou a organização e divul-
gação do Simtec, e classificou como pro-
veitosa a participação no evento anterior, 
pois o simpósio promove a integração social, 
onde todos aprendem com os outros tra-
balhos apresentados. “Os resultados foram 
positivos, e é gratificante quando os profis-
sionais fazem uso da sua ideia ou da sua 
pesquisa, e avançam, questionam mediante 

Novo sistema de envio 

de trabalhos
Outra importante mu-
dança que será execu-
cutada neste Simpósio 
compreende a utilização de um novo sis-
tema eletrônico para envio de projetos para 
o simpósio. Através de um novo modelo de 

as comunicações de suas próprias obser-
vações”. E ainda aproveitou para mandar 
uma mensagem a todos os funcionários 
que queiram participar da quarta edição 
do Simtec que acontecerá em novembro 
deste ano. “É essencial participar, pois o 
evento em seu conjunto promove mu-
danças significativas, aborda ferramentas 
atuais e necessárias para o bom desen-
volvimento do profissional, do ensino, da 
pesquisa e extensão em todas as áreas do 
conhecimento humano, fortalece e valo-
riza as melhores práticas, apresenta e dis-
cute as tendências e influências no mer-
cado, possibilitando a relação da teoria 
com a prática”, finaliza Adélia.
    

Confira nos próximos informativos do GGBS, 
mais relatos de experiências de participação 

dos nossos funcionários no Simtec.  
Aguarde!

   

Nos próximo informativo do GGBS, informações 
sobre minicursos, programação do evento, período 

de inscrição e muito mais. Aguarde!

A qualquer momento você poderá acessar o site 
do Simtec e ficar por dentro das novidades.

www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

site, o sistema adota-
do permite mais facili-
dade e agilidade para 
os usuários fazerem 
suas inscrições, enviar 
os trabalhos científi-
cos e acessar informa-

ções do simpósio. Este sistema, o SOAC 
(Sistema Online de Administração de Con-
ferências), é totalmente gratuito e utilizado 

em diversas instituições universitárias, 
governamentais e particulares no mundo 
todo. Ele permitirá, entre outros benefícios, 
possam ser realizadas discussões on-line e 
debates integrativos em cima dos projetos 
apresentados e armazenados virtualmente. 
Dessa maneira, contempla-se uma das 
premissas da organização do Simtec que 
visa à difusão e extensão do conhecimento 
compartilhado durante o simpósio.

Experiência em outras edições

Roberto Vilarta Adélia Bernardes

OFICINAS

MINICURSOS

SERVIÇOS

PALESTRAS

APRESENTAÇÕES CULTURAIS
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Atividades artísticas mudam a rotina do Instituto de Química (IQ) e Faculdade de Ciências Médicas (FCM)

Projetos aprovados pelo Edital do GGBS fazem a diferença nas unidades 'Festival GGBS de Futebol para menores' estimula prática de esportes

3

Os projetos aprovados pelo edital lançado 
no começo do semestre deste ano já estão 
sendo concluídos neste mês de junho. Foram 
várias iniciativas que permitiram a 
desenvolvimento profissional e o bem-estar de 
toda a equipe que integra a Unicamp. Foram 
oficinas permanentes, seminários, publica-
ções, atividades culturais e integrativas que fo-
ram publicadas na última edição do Infor-
mativo GGBS. Confira duas destas iniciativas 
de sucesso, apoiadas pelo GGBS e que fize-
ram a diferença através de projetos de 
extensão nas unidades do Instituto de Química 
(IQ) e Faculdade de Ciências Médicas (FCM).
   

Oficinas de Arte e Artesanato
Através do Programa de Integração do 

Instituto de Química (PIQ) vários funcionários 
tanto do próprio IQ quanto de outras unidades 
como da Faculdade de Engenharia de Alimen-
tos (FEA), Biblioteca Central (BCCL), Facul-
dade de Engenharia Agrícola (Feagri), Instituto 
de Física Gleb Wataghin (IFGW), entre outros, 
puderam fugir de sua rotina de trabalho e 
dedicarem alguns momentos do dia para rea-
lizarem atividades artísticas. Foram oferecidas 
oficinas de Pintura Abstrata e Pintura a óleo, 
além de variados encontros em oficina de 
artesanato, na qual os participantes puderam 
aprender técnicas como customização, bor-
dados, fuxico, macramê, pintura em vidro, 
patchwork, arte em feltro, mosaico, pintura em 
tecido, entre outras.

O Projeto está inserido dentro do Planeja-
mento Estratégico da unidade e conta com o 
apoio da Diretoria do IQ, que oferece salas 
para serem realizadas as oficinas, e do GGBS, 
para subsidiar o material de apoio usado na 
confecção dos materiais. Neste trabalho de 
colaboração, as oficinas contam com a expe-
riência das profissionais Íris Duarte Santana, 
artista visual e profissional para assuntos 
administrativos; Márcia Cristina Antonelli, 
artista plástica e técnica em química; e Roseli 
Oliveira Souza, artesã e profissional para 
assuntos administrativos. “Nós ensinamos e 
aprendemos nestas oficinas, porque sempre 
tem alguém que conhece uma técnica dife-
rente e traz para serem compartilhadas na 
oficina. É muito interessante, pois decidimos 
os temas das oficinas em conjunto, conforme o 
pedido e interesse da turma e buscamos 
sempre trazer novidades especiais em datas 
como páscoa, dia das mães, e outras” destaca 
Roseli.

Maria Helena de Almeida, coordenadora 
do PIQ, conta que a experiência do projeto 
começou no final de 2007 através de uma 
oficina experimental que tinha a intenção de 
verificar o interesse dos funcionários. Em 2008 
o projeto se consolidou e até os dias de hoje já 
realizou mais de cinquenta oficinas e atendeu 
mais de seiscentos participantes, além de ter 
promovido diversas ações dentro da univer-
sidade como exposições e mostras. “O PIQ faz 
uma grande diferença para os indivíduos por-
que propiciam momentos de aprendizado, 
descontração e confraternização, possibilitan-

do que limites pessoais sejam ultrapassados, 
e que o resul-tado do trabalho também seja 
motivo de satisfação”, ressalta a coordena-
dora, que ainda afirma que o programa de-
senvolve aptidões em seus participantes, 
permitindo a liberação de tensões do dia-a-
dia e promoção de criatividade e auto-
confiança.
  

“Fazeres Espelhados”
Idealizado pela área de Apoio Didático, 

Científico e Computacional, Recursos Hu-
manos, Núcleo de Tecnologia da Informação, 
Câmara de Pesquisa e Assessoria de Relações 
Públicas da FCM, o projeto “Fazeres Espe-
lhados” visa motivar e valorizar o lado artís-
tico dos funcionários da faculdade por meio 
de artesanato, pintura, patchwork, desenho, 
gravura e fotografia. Ele foi aprovado pelo 
edital 01/2012 dentro das diretrizes do 
Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) 
atendendo as modalidades proposta pelo 
Planes Unicamp de promover melhoria do 
ambiente profissional e qualidade de vida por 
meio de atividades motivacionais, culturais e 
de integração corporativa.

Através do projeto, são oferecidas oficinas 
mensais, duas vezes por semana, no horário 

do almoço. “O projeto chama-se fazeres 
espelhados, pois mesmo após o término de 
cada oficina, cada funcionário poderá con-
tinuar produzindo o que aprendeu, repensan-
do a trabalho cotidiano. As oficinas também 
são uma forma de juntar as pessoas e trocar 
experiências”, disse Emilton Barbosa de Oli-
veira, chefe da área de Apoio Didático da 
FCM. “Não precisa ser artista. É um primeiro 
contato para cada pessoa expressar o que está 
dentro dela, numa integração com a arte”, 
reiterou.

A primeira turma do projeto apresentou em 
maio o resultado de quase dois meses da 
oficina de artesanato. Caixas decoradas, sa-
chês, panos de prato, fuxico e outros trabalhos 
manuais foram expostos pelas alunas. O 
resultado surpreendeu a 'curiosa por artesa-
nato' e instrutora do curso, Soraia Margareth, 
secretária da Câmara de Pesquisa da FCM.

“As pessoas que terminaram o curso estão 
passando para frente o que aprenderam. Ouvi 
histórias maravilhosas. Tivemos momentos de 
descontração. Nem parece que estávamos na 
Unicamp”, disse Soraia.

Mercedes dos Santos, fotógrafa da área de 
Apoio Didático, Científico e Computacional 
da FCM, disse que se sentia estressada e sem 

paciência para atividades 
manuais. Após as dicas das 
orientadoras, deixou a pressa 
de lado e as coisas co-
meçaram a fluir. “Eu era ruim 
no fuxico. Queria terminar 
logo e não dava certo. Depois 
que descontraí, foi uma be-
leza. Meu filho, hiperativo, 
começou a fazer também, em 
casa. Hoje, ele está tran-
quilo”, relatou Mercedes.

 No final do projeto, todos os 
trabalhos serão apresentados 
na feira Talentos da FCM, que 
acontece no mês de dezem-
bro no Espaço das Artes da 
FCM.

Texto ‘Fazeres Espelhados’ - colaboração de 
Edimilson Montalti – ARP-FCM/Unicamp

Oficina de Arte e Artesanato , 

no Instituto de Química

Detalhe da oficina
‘Fazeres Espelhados’ , 

na FCM

A primeira edição do ‘Festival GGBS de 
Futebol para Menores’ foi um sucesso. A 
festividade esportiva reuniu 71 crianças, filhos 
de funcionários e docentes, com até 13 anos, 
em uma manhã diferente de sábado (16/06) 
na Unicamp. O evento, organizado pelo 
GGBS, contou também com a participação de 
pais e familiares, cerca de 200 pessoas. Eles 
foram responsáveis por organizar uma torcida 
animada e um clima de muita festa no Centro 
de Vivência da área de saúde, local onde 
foram disputadas as partidas.

Segundo Armando Comunnalle Jr., coor-
denador da área de Programas e Projetos do 
GGBS, este é mais um evento que firma o 
compromisso de proporcionar bem-estar à 
comunidade da Unicamp e que 'visa promover 
integração e aproximar as crianças do am-
biente onde seus pais atuam profissional-
mente'. No torneio, ele conta que as crianças 
foram divididas em 10 equipes, de acordo 
com a faixa etária, e realizaram várias parti-
das. O responsável por dividir e organizar os 
times foi o professor de educação física e 
funcionário do GGBS, Antônio Rogério Batista 
do Prado, que aproveitou a oportunidade para 
destacar a importância da atividade física 
como estímulo para a criançada, e também 
elogiou a participação de todos.

Mães e pais incentivaram os filhos nas 
partidas de futebol, e vibraram com 
cada gol marcado. Foi assim com 
a funcionária do centro 
cirúrgico do Hospital de 
Clínicas (HC), Kelly Cristina 
de Lima, mãe de Ana 
Carolina Gomes de Lima, a 
única representante do sexo 
feminino no torneio. Com 
apenas sete anos de idade, 
Aninha se destacou em meio 
aos me-ninos do seu time, 
buscando a bola do time adversário, e 
dando passes para os gols. “Ela estava super 
entusiasmada com esse jogo e não via a hora 
de chegar o dia do torneio para brincar com a 
criançada”, conta Kelly. A funcionária 
destacou também os eventos organizados 
pelo GGBS, sempre com um caráter social e 

prestativo aos funcionários 
da Unicamp. “Procuramos 
sempre estar presentes 
nesses eventos, e incluo a 
Ana em todos aqueles 
voltados ao perfil dela. Ela 
gosta muito de participar”, 
disse.

No final do torneio to-
das as crianças receberam 
uma medalha de participa-
ção, entregue pelos pró-
prios pais, juntamente com 
um lanche e refrigerante. 
Considerando o interesse 
despertado nesta primeira 
iniciativa, outras edi-ções 

do evento já estão 
s e n d o  p r o -

gramadas. 
No 2º semestre o 
GGBS promo-
verá o II Dia da 
Cidadania, que 

c o n t a r á  c o m  
muitas atividades 

c u l t u r a i s  e  
desportivas no campus, 

com os mesmos objetivos 
de integração e incentivo. 

Para mais informações 
sobre esses eventos, acesse 
o site do GGBS:  
www.gr.unicamp.br.

...............  

O Programa é uma parceria do Mu-
seu Exploratório de Ciências da 
Unicamp com o Grupo Gestor de Be-
nefícios Sociais (GGBS), e oferece as 
atividades do Museu a crianças e jovens 
entre 10 e 15 anos, filhos de funcio-
nários, alunos e docentes da universi-
dade, durante os períodos de férias de 
verão e de inverno. 

Esta edição do ‘Férias no Museu’, 
edição de inverno, acontecerá entre os 
dias 16 e 27 de julho.

Com caráter lúdico-pedagógico, o 

Aninha

Funcionários e docentes trouxeram seus filhos 
para manhã esportiva na Unicamp

programa busca desenvolver atividades que 
explorem, de forma divertida, temas refe-
rentes à ciência, tecnologia, cultura, quali-
dade de vida, meio ambiente e respon-
sabilidade social. 
   

Inscrições

As inscrições para a próxima edição do 
Programa ‘Férias no Museu’ já estão abertas 
e vão até 6 de julho nos sites do GGBS e 
Museu de Ciências da Unicamp. A 
divulgação das inscrições aceitas e da lista 
de espera acontece no dia 9 de julho. Fique 
atento!

Museu de Ciências e GGBS realizam mais um ‘Férias no Museu’
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Funcionário do Instituto de Artes
recebe homenagem em Cuba

O Simtec em nova edição

Seminário Paulo Freire 

completa 10 anos
   

Em especial ainda este ano, Genézio lembra que no 
segundo semestre será realizado a comemorativa edição do 
seminário que completa dez anos. E para celebrar a data, 
Genézio antecipa que o evento deste ano contemplará a 
nomeação de Paulo Freire como patrono da Educação, 
através do projeto de lei da Câmara (PLC 50/11), 
aprovado pelo Senado Federal.
 O seminário “Paulo Freire – o patrono da educação 
brasileira” está previsto para os dias 20 e 21 de setembro, e 
será realizado no auditório do Instituto de Artes da Unicamp.

Genézio: 
seguindo os 

passos do 
educador 

Paulo Freire 

Francisco Genézio Lima de Mesquita recebeu a distinção de  
Popular de Mérito” por sua trajetória na área da educação

“Educador 

Unicamp recebe pela primeira vez os irmãos Gontijo, do projeto 
Mano Down, para relatar experiências sobre síndrome de down
Unicamp recebe pela primeira vez os irmãos Gontijo, do projeto 
Mano Down, para relatar experiências sobre síndrome de down

Incansável defensor e multiplicador 
dos ideais de Paulo Freire, o funcionário 
Francisco Genézio Lima de Mesquita foi 
condecorado pelo Ministério da Cultura 
de Cuba e Associação de Pedagogos de 
Havana-Cuba pelo trabalho que realiza 
há mais de vinte anos buscando difundir o 
pensamento filosófico de Paulo Freire, um 
dos mais notórios pensadores da edu-
cação pedagógica de repercussão 
internacional. Brasileiro, natural de Per-
nambuco, Paulo Freire destacou-se  pela 
criação de um método de alfabetização 
de adultos e pela construção de uma teo-
ria do conhecimento que inspira pesqui-
sadores dedicados aos estudos de filo-
sofia, comunicação, arte, física, mate-
mática, biologia, geografia, história, lite-
ratura, economia, medicina, entre outros 
campos de atuação.

E foi seguindo estes passos que Ge-
nézio iniciou sua caminhada na elabo-
ração de projetos educacionais. Tudo co-
meçou na década de 90, quando Gené-
zio implantou em sua comunidade uma 
biblioteca popular. O objetivo era forne-
cer uma oportunidade de aprendizado 
para as crianças e jovens da região. 
“Queria quebrar a barreira que aqueles 
jovens impunham ao conhecimento, tro-
cando os estudos por drogas e pelo 
tráfico. A intenção maior era a de baixar o 
índice de mortalidade daquela região, 
marcada pela violência”, justifica Gené-
zio, que a partir daquela experiência com 
a biblioteca popular, passou a elaborar 
outras iniciativas como o cursinho pré-
vestibular gratuito e outros.

Funcionário da biblioteca do Instituto 
de Artes, Genézio já trabalhou em outras 
áreas da Unicamp como a Faculdade de 
Educação. E foi no espaço da universi-
dade que Genézio encontrou a oportu-
nidade de expandir os pensamentos de 
Paulo Freire. Em 2003, seis anos após a 
morte do filósofo e educador, Genézio 
deu início ao seu projeto mais vigoroso de 
debate e difusão, o seminário Paulo Frei-
re, realizado anualmente na Unicamp.

Ao longo das variadas edições do se-
minário Paulo Freire já participaram diver-
sos expoentes da educação brasileira e 
internacional. Tal acontecimento é fruto 
de uma ação que começou em 2007, 
quando Genézio decidiu ir além das fron-
teiras nacionais e dimensionou o semi-

nário Paulo Freire para uma projeção in-
ternacional, trazendo diversos pesquisa-
dores de outros países para discutir e 
problematizar questões sobre inclusão 
educacional.

Genézio foi convidado para fazer parte 
da Comissão Internacional de discussão 
de Paulo Freire, e passou a espalhar a 
ideologia 'freireana' para pesquisadores 
de países como México, Colombia, Chile, 
Portugal, Venezuela e Cuba. E por jus-
tamente todo esse esforço, que este mais 
recente encontro dos pesquisadores, o VII 
Encontro Internacional Presença de Paulo 
Freire, Genézio recebeu a mais valorosa 
das homenagens. “Eu já havia recebido 
outros prêmios, mas este tem um signi-
ficado especial porque é o reconhecimen-
to de todo um caminho percorrido que 
muito me orgulha, porque eu tenho um 
prazer enorme de poder levar o pen-
samento de Paulo Freire pelo mundo afo-
ra”, reitera Genézio.

“Imagine aquela viagem dos sonhos. O 
destino é a Itália. A expectativa para conhecer 
o Coliseu em Roma, saborear as massas italia-
nas, enfim, tudo preparado para momentos 
agradáveis e memoráveis. Finalmente chega o 
dia do embarque, passagem nas mãos e 
malas prontas. Depois de horas no avião, a 
aeromoça comunica a todos: 'bem vindos à 
Holanda! '.”

Foi com essa introdução que Leonardo 
Gontijo abriu a palestra musicada "O amor 
incondicional – A história de dois irmãos em 
busca de superação", realizada em maio, em 
comemoração ao dia das mães, organizada 
pelo GGBS. A palestra debateu as mudanças 
que a família Gontijo vivenciou com a chega-
da do caçula Eduardo, o 'Dudu', portador da 
síndrome de down.

Contemplados com duas apresentações, 
de manhã no auditório da Biblioteca Central e 
à tarde no anfiteatro do Hospital de Clínicas, 
os funcionários, alunos e visitantes que esta-
vam presentes puderam aproveitar cada mi-
nuto de uma história batalhadora e exemplar. 

Quando Dudu nasceu, Léo desconhecia 
sobre pessoas com deficiência, mas isso não 
impediu que o amor incondicional tomasse 
conta do seu coração. Dudu só veio ao mundo 
para alegrar ainda mais a vida da família e 
principalmente a do irmão. "Não é como se 
fossemos irmãos. Sinto um vínculo muito 
maior. É como se fossemos pai e filho", disse 

Léo Gontijo, no decorrer da palestra. 
Com 21 anos, Dudu esbanja simpatia, 

carisma, irreverência e principalmente inteli-
gência. Sua alegria encantou a todos, e em 
parceria com o irmão, conseguiu demonstrar 
a amizade que os une, como se fossem um só.

Fruto desse amor e união, Leonardo home-
nageou o irmão escrevendo o livro "Mano 
Down: Relatos de um Irmão Apaixonado", 
pelo qual iniciou o projeto "Mano Down", que 
visa mostrar pessoas com qualquer deficiência 
e que podem levar uma vida normal, além de 
buscar a autonomia na vida de Dudu.
A palestra teve muitos momentos marcantes, 
com declarações de afeto, e uma demons-
tração única de Dudu tocando um repertório 
de diversas músicas brasileiras no cavaco e no 
pandeiro. Aliás, a música é a grande paixão 
de Dudu. Estimulado por músicos da família, 
ele tomou gosto por diversos ritmos, e com 
determinação aprendeu a tocar instrumentos. 

Para conhecer mais sobre o trabalho rea-
lizado pelos irmãos Gontijo, acesse o site 
www.manodown.com.br.

 Reajuste no auxilio alimentação
    

Nesse mês de junho, o auxilio alimen-
tação foi reajustado com o valor de R$ 
600,00 para todos os funcionários e 
docentes da Unicamp. Essa iniciativa res-
salta ainda mais o compromisso da Admi-
nistração Central da Unicamp, seguindo 
a política adotada nos últimos anos que 
busca o aumento progressivo do auxílio 
alimentação, e considerando os dados 
obtidos a partir do fechamento do orça-
mento – 2011 e as atuais perspectivas 
econômicas para 2012. O reajuste repre-
senta um aumento médio de 79,04%, em 
relação aos valores anteriores. 

Animação produzida por alunos do 
Prodecad é selecionada para o 

AnimaMundi 2012
 

 O filme "Quem é craque não fuma 
crack", pertencente ao projeto "As dife-
renças Contam..." e realizado com apoio 
do GGBS por alunos do apoio I e II do 
Programa de Integração e Desenvolvi-
mento da Criança e do Adolescente - 
Prodecad, está selecionado para o Anima 
Mundi 2012, na categoria Futuro Ani-
mador (não competitiva). No ano pas-
sado, o grupo foi destacado com o filmete 
"Este é o ponto".

Segundo Gustavo Tomazi, coordena-
dor técnico do projeto "significa que cen-
tenas de crianças, jovens, tanto no festival 
como nas mostras, irão assistir ao filme 
educativo.", produzido na Unicamp.

Em virtude da enorme quantidade de 
filmes enviados, os jurados escolheram o 
vídeo da Unicamp, pela relevância do 
tema. O Projeto é propositura da profes-
sora Maria Teresa Egler Mantoan, da FE, 
uma das maiores referências acadêmicas 
nacionais em acessibilidade e inclusão 
escolar e educacional.

A animação é inovadora e o reco-
nhecimento faz justiça à qualidade do 
mesmo ao tratar de temas desafiadores e 
atuais.

No dia 30 de maio, a gestora de recursos 
humanos do Ministério para a Coor-
denação da Ação Ambiental de Moçam-
bique, Berta das Dores Macamo Utchavo, 
visitou o GGBS e a Unicamp. 

A condução da visita ficou a cargo de 
Celso Ribeiro, da Coordenadoria de As-
suntos Comunitários da Pró-Reitoria de Ex-
tensão e Assuntos Comunitários e membro 
do Conselho de Orientação do GGBS. 

O coordenador do GGBS, Edison Lins, 
salientou a importância do intercâmbio da 

Unicamp com países de língua portuguesa do 
continente africano, destacando uma inicia-
tiva recente do GGBS na realização de um 
evento na universidade em comemoração ao 
Dia da África (25/05). "Para nós é uma honra 
receber e mostrar para outras instituições os 
trabalhos realizados pelo Grupo Gestor na 
promoção de benefícios sociais aos trabalha-
dores da Unicamp", disse Edison.

Após a reunião, a Sra. Berta conheceu as 
dependências do órgão e recebeu kit com 
publicações apoiadas pelo GGBS.

GGBS recebe representante de Moçambique para troca de experiências de gestão social

Da esq. p/ dir.: Edison Lins, Berta Utchavo 
e Celso Ribeiro
Da esq. p/ dir.: Edison Lins, Berta Utchavo 
e Celso Ribeiro

Notas

A IV edição do Simtec - Simpósio dos 
Profissionais da Unicamp - vai acontecer 
em 6 e 7 de novembro. Ocorre em um 
momento em que a Unicamp consolida 
seu posicionamento nos ranking das 
melhores universidades do mundo, caso 
do Times Higher Education e da Quac-
quarelli, que colocam a Unicamp entre as 
50 melhores universidades do mundo em 
contexto das instituições com menos de 50 
anos. Outro indicador coloca a Unicamp 
entre as três melhores universidades sul-
americanas. Os profissionais da Unicamp 
participam efetivamente do esforço da 
instituição na busca desses índices de refe-
rência qualitativa. O momento para que 
todos nós, profissionais da Unicamp, de 
todos os segmentos funcionais, nos varia-
dos campos de atuação e  nos diversos 
níveis de escolaridade, nos preparemos 
para participar deste evento profissional 
em contexto acadêmico, é agora. As for-
mas de participação são muitas: descreva 
seu trabalho em um pôster, avalie a pos-
sibilidade de apresentação falada dos 
seus trabalhos. Um conjunto de mini-
cursos, apresentados por integrantes da 
nossa comunidade, será disponibilizado. 
Haverá também uma rica programação 
que permitirá discussão ou atualização em 
temas de interesse geral, ou ainda ativida-
des culturais e prestação de serviços. Um 
fator importante nos Simtec é a oportu-
nidade de integração profissional na pers-
pectiva do ambiente onde atuamos. 
Iniciado em 1997, o evento teve edições 
também em 2008 e em 2010. Em 2011 
inspirou encontro conjunto, de grande re-
percussão, reunindo profissionais da USP 
e da Unesp, além da própria Unicamp. A 
mostra profissional que o Simtec expressa 
tem contornos de ineditismo. E permite 
que a nossa comunidade conheça ações 
que são decisivas para a Unicamp na sua 
relação com a sociedade brasileira. Mos-
tre sua participação em trabalhos, desen-
volvidos no cotidiano,  individuais ou em 
equipe. Mostra também resultados de seu 
trabalho de Mestrado ou Doutorado e 
outras formas de sua ação profissional. O 
Simtec é um evento de todos os profis-
sionais da Unicamp. Portanto, você que 
faz parte deste universo, deve participar. 
Neste boletim informações importantes de 
um evento que já faz parte do calendário 
institucional da Unicamp. Como espaço 
para que as comunidades interna e exter-
na, saibam de atividades profissionais de 
extrema relevância. 



   Paciente e atenciosa, observando 
cada gesto, cada pincelada de seus alu-
nos, corrigindo uma ou outra imper-
feição, debatendo a subjetividade e tra-
duzindo o abstrato e o anacrônico, ou 
mesmo o concreto e natural, através de 
tintas, pincéis, telas. É dessa maneira 
que Márcia Cristina Q. Antonelli conduz 
seus alunos em suas aulas de pintura 
oferecidas voluntariamente no Instituto 
de Química (IQ), através do Programa 
de Integração do Instituto de Química 
(PIQ) e na Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM), através do projeto “Fazeres 
Espelhados”, ambos apoiados pelo 
GGBS (ver página 6 do Informativo), e 
outros na universidade. 
    Márcia é funcionária responsável 
pelo Laboratório de Infravermelhos do 
IQ. No entanto, mesmo com sua for-
mação de técnica em Química, Márcia 
sempre teve interesse pelas artes plás-
ticas, especialmente pela pintura. Desde 
antes da faculdade, ela já havia feito 
alguns cursos particulares, razão que só 
aumentou sua aptidão e motivação pa-
ra trabalhar com pintura a óleo, sua 
técnica favorita. Deste desejo para in-
gressar em um curso de artes plásticas, 
bastou apenas um passo. Márcia ingres-

sou na Faculdade de Artes Plásticas da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (Puccamp).

De lá, Márcia passou a participar de outros 
cursos de extensão, na Escola de Desenho de 
Campinas e também no Ateliê Vera Ferro. Em 

2009, surgiu a oportunidade de ingressar no 
PIQ, a convite de Maria Helena S. Almeida, 

psicóloga da unidade e coordenadora 
do projeto, para ministrar aulas de 

pintura em tela para funcionários, 
professores e alunos do IQ. 

O Projeto “Vivenciando a 
Arte” foi apresentado 

para o GGBS, o qual 
foi aprovado e es-
tendido à comuni-

dade de funcioná-
rios da Unicamp.

Em 2011, foram contem-
pladas 3 turmas, totalizando 30 

alunos. Neste ano o projeto foi 

ampliado para a área da saúde – Caism e HC e 
para mais algumas Unidades como a DGA - 
totalizando aproximadamente 90 participantes. 
Além da pintura acadêmica de óleo sobre tela, 
Márcia organiza grupos de pintura abstrata e 
adianta que no segundo semestre ela ministrará 
aulas de lápis 
de cor.

Pa r a l e l o  
às suas rea-
lizações na 
U n i c a m p ,  
Márcia pro-
duz suas o- 
bras no Ate-
l i ê  M a r i l d a  
Beligni, em Amparo, local onde prepara seus 
projetos e exposições. O próprio ateliê foi res-
ponsável por valorizar os trabalhos realizados por 
Márcia, e a convidou para inscrever seus traba-
lhos na Curadoria Geral de Arte, sediada em Belo 
Horizonte. Essas obras foram selecionadas e 
passaram a integrar o Circuito Internacional de 
Arte Brasileira, com apoio do Ministério das 
Relações Exteriores, de embaixadas estrangeiras 
e secretarias estaduais e municipais de cultura.

As obras de Márcia representaram a cidade de 
Campinas e o Estado de São Paulo em circuitos 
que passaram por cidades como Berlim (Ale-
manha), Viena (Áustria), Praga (República 
Tcheca), Madri (Espanha), entre outras. Em 2009, 
Márcia recebeu menção honrosa durante o XIV 
Circuito Internacional de Arte Brasileira realizado 
no Museu Pablo Neruda, em Santiago (Chile). 
Nos dois anos seguintes, as obras de Márcia 
também participaram da décima quinta e décima 
sexta edições do circuito internacional.  Neste 
ano, no XVII Circuito Internacional, as obras de 
Márcia serão expostas em Budapeste (Hungria) e 
em Haia e Amsterdã (Holanda).
Casada e com três filhos, Raíssa (22), Andressa 
(18) e Lorran (14), Márcia conta que tem reco-
nhecimento de seus familiares e colegas. “O 
trabalho de Márcia é harmônico e agradável. Os 
temas são sempre escolhidos com muito critério 
levando-se em conta a beleza das formas e a 
diversificação das cores. Seus trabalhos apre-
sentam um amadurecimento nas formas e na 
aplicação das diversas técnicas que emprega, 
revelando toda sua sensibilidade e talento”, enal-
tece a artista plástica Marilda Beligni.

As cores que encantam
Funcionária do Instituto de Química expõe telas no Circuito Internacional de Arte Brasileira 

Nossa gente além da UnicampNossa gente além da Unicamp

“Quadrilha do Interior” – técnica : lápis de cor - obra de Márcia 
Antonelli exposta no XVI Circuito Internacional de Arte Brasileira.
“Quadrilha do Interior” – técnica : lápis de cor - obra de Márcia 

Antonelli exposta no XVI Circuito Internacional de Arte Brasileira.

“Pandeiro em evidência” -  técnica: lápis de cor - obra de Márcia 
Antonelli exposta no XVI Circuito Internacional de Arte Brasileira.
“Pandeiro em evidência” -  técnica: lápis de cor - obra de Márcia 
Antonelli exposta no XVI Circuito Internacional de Arte Brasileira.

“Sentindo bem estar ao pintar, nos movimentos 
de um pincel ou nas diversas tonalidades do 
papel; vendo a doce mistura das cores e seguindo 
a leveza dos traços, realizo-me por completo. É 
com essa magia que vou compondo traço a traço 
minha própria Arte” - Márcia Q. Antonelli

Vai até o dia 30 de junho o prazo para novas inscrições 
e recadastramento para o segundo semestre/2012. 

Para mais informações, acesse o site do GGBS.

www.gr.unicamp.br/ggs

PROSERES abre período para 
novas inscrições e recadastramento 

www.gr.unicamp.br/ggbs

Fale Conosco

Central de Atendimento
Ramais 15101 / 14848
ggbs@reitoria.unicamp.br
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