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Palestra esclarece dúvidas sobre 
como administrar as finançasAções internas, alcance interno

PROAF - Programa de 

Autonomia Financeira
   

As atividades do PROAF no primeiro semestre 

contabilizaram 231 participantes, incluindo funcionários da 

Unicamp e familiares. O formato das oficinas, o conteúdo e os 

atendimentos individuais, juntos, têm trazido resultados 

positivos para o programa e para o bolso dos participantes.
A coordenadora do PROAF, a assistente social do GGBS Camila 

Caroline, ressalta a importância que o programa vê na solução 

do endividamento. “É um fenômeno muito complexo, com-

posto por fatores emocionais, sociais, econômicos e com sérias 

consequência, não só para a vida pessoal como também para a 

profissional. Portanto, entendemos que é importante o PROAF 

trabalhar de modo a prevenir esta situação e, para isso, a 

parceria com a Agência de Formação Profissional da Unicamp – 

AFPU tem sido fundamental.”
O cronograma de oficinas para o segundo semestre já está 

aberto e, além das oficinas agendadas nas Unidades/Órgãos 

da Universidade, haverá outra, no Programa de Preparação 

para Aposentadoria (PPA), e dois minicursos pelo IV Simpósio 

de Profissionais da Unicamp (Simtec).
A coordenadora alerta que o servidor interessado em 

participar das atividades oferecidas pelo PROAF deve contatar o 

RH de sua Unidade/Órgão para agendamento da(s) ofici-

na(s). Caso não alcancem o mínimo de 15 inscritos, o RH 

poderá entrar em contato com o Serviço Social/GGBS para 

comunicar os interessados para inclusão em uma oficina com 

outra Unidade/Órgão. 

Evento faz parte das 

atividades do PROAF 

A equipe do Serviço Social do GGBS pro-
moveu na última semana de agosto, dia 29, a 
palestra “Melhores Investimentos Financeiros 
na Atualidade”, no auditório da Diretoria 
Geral de Administração (DGA). O evento fez 
parte do encerramento dos trabalhos do 
Programa de Autonomia Financeira (PROAF) 
no primeiro semestre deste ano.

Ministrada pelo economista e agente fi-
nanceiro Fábio Biral, a palestra focou em 
temas relacionados a questões econômicas 
diárias, como renda fixa e variável, tipos de 
investimentos, controle orçamentário e apo-
sentadoria. Biral explicou como o atual ce-
nário econômico das famílias brasileiras 
interfere na escolha e deu dicas de como 
administrar a renda salarial e investir no 
futuro. “É necessário manter um bom pla-
nejamento financeiro, que envolva um gasto 
adequado para sua renda e uma formação de 
poupança (investimento). O ideal seria utilizar 
sua renda para o pagamento dos gastos bá-
sicos, fixar um percentual para investimentos e 
depois pensar em gastos mais supérfluos”, 
comentou o economista.

As armadilhas financeiras, tais como taxas 
abusivas de juros e compras a prazo, também 
foram tópicos esclarecidos por Biral. Segundo 
ele, a principal regra é não abusar para não 
comprometer negativamente a situação finan-
ceira. “Para o consumidor não cair nas arma-
dilhas do consumo, ele deve realizar suas 
compras à vista, que muitas vezes acarreta em 
descontos. Além disso, o parcelamento pode 
dar a ilusão de que o seu poder de compra é 
maior do que de fato é. Isso faz com que novas 
compras sejam feitas e o consumidor esteja 
sempre trabalhando apenas para pagar esses 
parcelamentos”.

O economista explicou, ainda, as vanta-
gens e desvantagens de ações, poupança, e 
mercado de imóveis, que vem crescendo nos 
últimos anos. Para Fábio, não existe uma 
melhor opção, mas é sempre bom começar a 
investir de acordo com seu perfil, ou seja, 
observando a rentabilidade que cada um 
pode oferecer de acordo com a sua escolha. 

O tempo para o investimento é o principal 
aliado para aqueles que pensam em situações 
de longo prazo, tais como a aposentadoria. 
Um exemplo de quem se encontra nessa posi-

   

Ence r ra r  a  
carreira pro-
fissional pode 
ser o início de 
uma nova fase 
de oportuni-
dades, como 
demonstra a iniciativa da aposentada 
Iria Corrêa, de 79 anos, que resolveu 
reservar esse momento da sua vida a 
um novo ciclo. 

Desde quando se aposentou, em 
2003, pelo Centro de Lógica da Uni-
camp, onde trabalhou por 16 anos 
como supervisora, Iria não deixou suas 
atividades estagnarem. 

A partir de tal decisão, no ano pas-
sado ela se matriculou na Faculdade da 
Terceira Idade (FATI) da Policamp, por 
meio da qual tem contato com conhe-
cimento de diversas áreas, como lín-
guas, fotografia, culinária, artesanato, 
inclusão digital, elétrica, mecânica e 
hidráulica. “Não tinha conhecimento 
de nada sobre câmera fotográfica. 
Com o curso aprendi desde a história 
da fotografia, que, aliás, me fascinou, 
até todos os componentes presentes 
nos diferentes tipos de câmera. Incen-
tivo a todos os idosos e aposentados a 
procurar algo novo para aprender e 
executar”, comenta.

Muitas das atividades exercidas na 
FATI são ministradas por profissionais 
formados pela Unicamp, que exercem 
não só o cronograma das aulas, mas 
também uma troca de experiências 
entre os alunos. “Nós aprendemos com 
eles, e vice e versa. É muito boa essa 
troca, pois possibilita uma visão dife-
rente de tudo o que você sabe até ago-
ra”, enfatiza Iria.

Sobre sua ocupação profissional, 
Iria relatou que a Unicamp serviu-lhe 
“como uma mãe”, visto que a relação 
de companheirismo no dia-a-dia de 
trabalho resultou em várias amizades. 
“Foi maravilhoso trabalhar aqui, fazía-
mos o serviço com carinho e muito 
cuidado. Na Unicamp formei uma se-
gunda família”, disse.

Iria é grande incentivadora dos apo-
sentados, dando conselhos a todos que 
queiram buscar algo novo, pois, como 
ela mesma, diz ”a busca pelo conhe-
cimento não tem idade”.

ção é a funcionária do Departamento de En-
fermagem do Hospital das Clínicas, Gisele 
Guedes, que, com a palestra, “pode entender 
os diferentes tipos de investimentos e perceber 
quais são os mais vantajosos, já que, até 
então, só tinha conhecimento sobre a pou-
pança”.

A bióloga Lúcia Carvalho, funcionária da 
Prefeitura na Unicamp, também aproveitou 
para esclarecer suas dúvidas. Ela considera 
elucidativa a oportunidade de ouvir e apren-
der com um especialista no assunto, defen-
dendo a importância do PROAF como bene-
fício aos funcionários, tanto pelos trabalhos, 
como pelas atividades oferecidas.

Através do GGBS, a administração maior 
da Unicamp promove diversas ações vol-
tadas para o corpo funcional e docentes. 
Atividades que na literatura do campo da 
administração, inserem-se no escopo dos 
chamados benefícios espontâneos – ou 
complementares. Um conjunto de pro-
gramas, diversificados, que promovem 
integração, apoio, desenvolvimento 
humano, qualidade de vida. Algumas 
atividades que já eram realizadas foram 
agrupadas, outras ações foram iniciadas 
e outras revisadas e ampliadas, em 
diretrizes avaliadas e definidas por um 
conselho, designado pelo Reitor, 
composto por funcionários e docentes. 
Diretrizes que estabeleceram captação 
de diversas ações por meio de editais 
públicos, amplamente divulgados, que se 
concretizam posteriormente em numero-
sas ações. Todas voltadas para nossa 
comunidade interna mas com significati-
va repercussão externa. Que resultaram 
em diversas publicações, entre as quais 
destacamos o volume II do livro Faço 
Parte desta História, que neste mês será 
entregue a todos os profissionais da 
Unicamp que aqui ingressaram, para 
trabalhar, na adolescência. Histórias que 
inspiraram uma teatralização através do 
grupo “Troupe per Tutti”. Imprescindível 
ainda ações como o Simtec, iniciado em 
1997, retomado em 2008, com edição 
em 2010, sem falar do papel articulador 
dos organizadores deste evento em 
relação ao Conpuesp, integrando nossos 
pares da USP e da Unesp. A  quarta edi-
ção do Simtec se aproxima. Hora de mos-
trar o que profissionalmente fazemos e 
que tanto impacta na sociedade brasi-
leira. Alcance externo que se dá também, 
por exemplo, através de um curso de 
extensão, em parceria com a Extecamp, e 
que tem sido frequentado, aos sábados, 
por integrantes ou representantes de di-
versas organizações não governamen-
tais do terceiro setor. Já são três turmas e, 
no formato de um fórum permanente, 
colocará em discussão um tema de gran-
de relevância na atualidade, as ações do 
terceiro setor. Tudo isso além de uma série 
de atendimentos e ações cotidianas, no 
campo dos benefícios sociais, base da 
missão do GGBS, desde 2006. 

O programa Férias no Museu completou a 
sua 9º edição, em julho. Com o objetivo de 
promover mais uma opção de férias divertidas 
e pedagógicas para os filhos de funcionários e 
docentes da Unicamp, o “Férias” ocorreu no 
período de 16 a 27 de julho e incluiu ativida-
des inéditas. Além das já tradicionais Oficina 
Desafio e Nano Aventura, nas férias de inver-
no, o Museu elaborou o projeto de arqueo-
logia Escava Ação  e também estreou ativi-
dades sobre meteorologia, com visitas à ex-
posição permanente Praça Tempo e Espaço, e 
Pátio Tempo Clima, na Unicamp.

Durante os dias do evento, 200 alunos se 
envolveram nos projetos para cada tema 
abordado e, ao final, apresentaram aos pais 
um trabalho feito sobre o que aprenderam ao 
longo do programa. A gestora do setor edu-
cativo do Museu Exploratório de Ciências e 
uma das responsáveis pelo Férias no Museu, 
Geórgia Martins, explica a importância que 
enxergam no projeto. “É uma forma especial 
de conhecer a Unicamp, local em que seus 
pais trabalham, e, posteriormente, aproveitar 
para mostrar a eles todo o conhecimento ad-
quirido no programa”.

Desde 2008, ano do lançamento do pro-
jeto, 1.800 crianças foram contempladas pelo 
programa, que é fruto de uma parceria entre o 

“ “

O economista 
Fábio Biral, 
durante a 
palestra
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”a busca pelo conhecimento 
não tem idade”
Iria Corrêa

Tempo de 
recomeçar: 
aposentada 
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aprendizados
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GGBS e o Museu Exploratório de Ciências da 
Unicamp. Geórgia ressalta, ainda, além da 
importância e da receptividade, que o resul-
tado ao final do programa é positivo. “Todas 
nossas atividades têm um sistema de avali-
ação rígido em cada edição, e é esse o nosso 
ponto de partida para melhorar ainda mais as 
nossas atividades”. 

A funcionária da Faculdade de Engenharia 
de Alimentos (FEA), Tânia Santos, se mostrou 
alegre e admirada com a apresentação da 
turma em que seu filho, Vitor, esteve presente. 
“Achei muito válido o que ele aprendeu sobre 
o Sistema Solar, e a apresentação foi linda. É a 
terceira vez que meu filho participa do Férias. 
Acho importante um programa como esse, 
pois, cria a oportunidade de agregar coisas 
significativas e boas nas férias”.

Os alunos também ficaram encantados 
com o que aprenderam sobre o Sistema Solar, 
principalmente com a nova atração do Mu-
seu: um globo em que eram projetados holo-
gráficos em alta tecnologia dos planetas. “Os 
monitores do museu explicaram cada detalhe 
do Sistema. Como se formaram ao longo dos 
anos, o que cada um tem em sua atmosfera, 
seu tamanho e posição no sistema, e vendo 
neste globo, foi sensacional”, comentou Lua-
na, uma das participantes do programa.

Edição de inverno do Férias no MuseuEdição de inverno do Férias no Museu
Evento contou com 200 participantes,

divididos em 3 turmas
Evento contou com 200 participantes,

divididos em 3 turmas

FÉRIAS ESCOLARES

SAÚDE E LAZER

Programa Mexa-se inaugura mais uma tenda Programa Mexa-se inaugura mais uma tenda 
Localizada próximo à entrada do primeiro andar (F1) do Hospital das Clínicas, foi 

oficialmente inaugurada a segunda tenda do programa Mexa-se, desenvolvido pela 
Faculdade de Educação Física (FEF) e o Centro de Saúde da Comunidade (Cecom), com o 

apoio do Grupo Gestor de Benefícios Sociais. O espaço irá beneficiar todos os funcionários 
da área da saúde, com atividades físicas regulares coordenadas por profissionais. As 
inscrições para as atividades de aulas de dança, condicionamento físico, caminhada 
monitorada, Lian Gong, ginástica localizada e alongamento, em diversos horários, foram 
realizadas do dia 2 de agosto ao dia 30, na própria tenda. O cronograma das atividades ao 
longo desse semestre será divulgado no site do GGBS. Fique atento!

Apresentação de dança de salão
na inauguração da tenda.
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A importância da parceria entre família e escola

3

O papel da escola envolve não só cumprir 
uma proposta pedagógica, mas também ser 
fiel companheira na formação educacional e 
humanista dos seus alunos. Visando conduzir 
crianças e jovens para um futuro melhor, a 
parceria entre família e escola é fundamental 
nesse processo, formando cidadãos críticos e 
orientando nas mais diversas situações que 
surgem na sociedade. 

Por isso, alguns pais fazem questão de 
acompanhar cada passo de seus filhos nessa 
caminhada, como é o caso do funcionário do 
Centro de Computação da Unicamp, Antônio 
Carlos Machado, pai dos estudantes Matheus, 
de 11 anos, e Tainá, de 14, ambos matricu-
lados na Escola Estadual Francisco Álvares, 
localizada na Vila Holândia, em Campinas. 
Assíduo e cuidadoso com seus filhos, Ma-
chado observa e participa da vida escolar em 
todos os sentidos, sempre com muito carinho e 
dedicação. “Fico muito feliz em obter a confi-
ança deles, procuro estar atento a tudo em 
relação aos seus estudos, desde a segurança 
no trajeto à escola, as amizades, as tarefas, e 
principalmente o tratamento com os profes-
sores”.

Educadores confirmam que essa partici-
pação da família na atividade escolar desperta 
diversas possibilidades de compreender e en-

sinar aos alunos e filhos a lapidarem seus 
conhecimentos. “Vários alunos pensam que 
para ser feliz é preciso obter o corpo perfeito 
ou possuir muitos bens materiais. Isso é pre-
judicial, pois passa uma imagem totalmente 
distorcida para eles, e é nesse momento que a 
escola, juntamente com os pais, deve intervir, 
a fim de orientá-los de maneira correta. 
Valorizando o bem imaterial, como a edu-
cação”, comenta Luzinetti Cainelli, professora 
do Ensino Fundamental e defensora da par-
ceria entre escola e família.

Machado também concorda que o mais 
importante são os detalhes e vários momentos 

que sua família transmite quando estão juntos, 
mesmo que sejam simples. “Há uma grande 
diferença em ser e ter. Você não precisa de 
muito dinheiro para ser feliz, e sim estudar, 
trabalhar e se esforçar ao máximo para con-
seguir bons frutos no futuro. Na escola onde 
eles estudam todos os professores também 
compartilham deste pensamento, o que incen-
tiva os pais em quererem acompanhar o de-
senvolvimento dos filhos, cada qual com a sua 
característica”.

A cultura e a arte também são temas indis-
pensáveis nessa inclusão de escola e família. 
Sendo uma forma de expressão cultural pre-
sente na civilização desde as primeiras mani-
festações do homem, isso desperta a criativi-
dade nos alunos a fim de concretizar senti-
mentos e experiências novas. ”Gosto muito 
das atividades que o GGBS proporciona para 
os filhos dos funcionários desta Universidade. 
Já participei com a minha família de várias e 
tenho a consciência de que isso só vem a 
somar positivamente em conjunto com os es-
tudos na vida deles”, ressalta Machado sobre 
os programas culturais apoiados pelo GGBS, 
como o Domingo no Lago, do qual Machado 
é declaradamente a favor devido às apresen-
tações de música, teatro e cinema que são 
oferecidas às famílias.

Antônio Carlos, funcionário do Centro de 
Computação, e seus filhos Matheus e Tainá

Antônio Carlos, funcionário do Centro de 
Computação, e seus filhos Matheus e Tainá

EDUCAÇÃO

EXTENSÃO

A parceria entre o Espaço Cultural Casa do 
Lago, órgão da Pró-reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários (Preac), e a Prefeitura 
Municipal de Campinas realizará, no dia 23 
de setembro, a Caminhada Ecológica Circuito 
Barão Geraldo. A atividade, inserida no pro-
jeto Domingo no Lago, terá como ponto de 
partida a Praça do Coco, na Rua José Martins, 
738, às 9h, e chegada à Rua Érico Veríssimo, 
1011, dentro do Campus da Unicamp.

No Espaço Cultural, os participantes serão 
recepcionados com mesa de sucos e frutas e 
apresentações da Orquestra Comunitária da 
Unicamp, do Quinteto de Metais Metal-
lumfonia e da peça infantil “Uma Viagem ao 
Folclore Nacional”.

Para o diretor da Casa do Lago, Juliano 
Finelli, o evento gera um conhecimento con-
creto, pois une os aspectos teóricos com as 
ações práticas, integrando-as às problemá-
ticas existentes na sociedade. “Nada melhor 
do que termos a Cultura como ação e inter-
venção pedagógica. Unir uma ação de impac-
to social com o Projeto Domingo no Lago é 
como unir o 'útil ao agradável' à realidade 
local e às ações sobre essa realidade”.

O Domingo no Lago, apoiado pelo GGBS, 
ocorre sempre ao primeiro domingo de cada 
mês, à exceção de eventos extraordinários 
com a Caminhada. O projeto tem como 
objetivo oferecer atividades de lazer e cultura e 

promover interação entre funcionários, fami-
liares, alunos e a comunidade externa. Para 
isso, contém peças teatrais, apresentações 
musicais, sessões de cinema, circo, atividades 
físicas e oficinas.

Finelli explica o propósito de o projeto ser 
realizado aos domingos, lembrando que “as 
atividades são destinadas ao dia de descanso 
semanal. E, para muitos, as manhãs de sába-
do de alguns ainda são ocupadas por traba-
lho ou outros compromissos pessoais”. Ide-
alizado por uma iniciativa da direção do Es-
paço Cultural Casa do Lago, que buscou par-
ceria com o GGBS, o Domingo no Lago já é 
realidade no campus desde março deste ano.

Além da Caminhada Ecológica, o projeto 
promoverá, ainda neste segundo semestre, 
como atividade extra, o II Dia da Integração, 
no dia 27 de outubro. Acompanhe informa-
ções do evento no próximo Informativo GGBS.

   

Inscrições até 21/09. Participe!
    

As inscrições para a Caminhada Ecológica 
(Circuito Barão Geraldo) devem ser feitas até 
o dia 21 de setembro, no site do evento: 
eventosdepturismo.campinas.sp.gov.br.

No dia, é necessário levar 2kg de alimento 
não perecível. Aos primeiros 800 participantes 
inscritos, será dado um kit individual contendo 
camiseta e squeeze.

Programa "Domingo no Lago" inclui 
caminhada ecológica, em 23 de setembro

A terceira edição do Curso de 
Extensão “Gestão para Orga-
nizações Não Governamentais” teve 
início no mês de agosto. Uma 
parceria entre a Escola de Extensão 
da Unicamp (EXTECAMP) com o 
Grupo Gestor de Benefícios Sociais, 
o curso, a exemplo de edições ante-
riores, incentiva o debate das orga-
nizações, seja por meio de experi-
ências de seus gestores ou do co-
nhecimento dos professores de cada 
módulo enfatizado no curso. A ideia 
é instigar, de maneira simples, os 
alunos a debaterem possíveis solu-
ções para a gestão das organiza-
ções. 

O curso abordará diversos temas 
relacionados ao entendimento das 
Organizações do Terceiro Setor em 
conjunto com a sociedade. Entre 
eles, o histórico das ONG's, os con-
ceitos de cidadania, a gestão admi-
nistrativa e prestação de contas, a 
comunicação e marketing, a gestão 
de projetos socioculturais, além da 
produção do trabalho social de di-
versas Ong's.

Curso de capacitação
para ONG’s atinge

terceira turma

CAMIN
HADA

Inscrições estão abertas no endereço http://eventosdepturismo.campinas.sp.gov.br

Faço parte desta históriaFaço parte desta história
Segundo volume do livro dos profissionais que aqui ingressaram, 

na adolescência, será entregue no dia 21 de setembro 
Segundo volume do livro dos profissionais que aqui ingressaram, 

na adolescência, será entregue no dia 21 de setembro 

O segundo volume do livro Faço parte 
desta História será entregue a todos os 
funcionários da Unicamp que aqui ingres-
saram para trabalhar sendo adolescentes. 
O primeiro volume foi entregue em 2010. 
O segundo volume, que contou com o 
trabalho textual das jornalistas Alice Cruz 
e Raquel do Carmo, será entregue no dia 
21 de setembro, às 11hs no auditório da 
DGA. Você está convidado para prestigiar 
o evento. Compareça!
   

Confira um trecho do roteiro:
Adimilson – Pois é, amiga, mas é a pura verdade. Durante o trabalho, a gente fica na correria, e não percebe como aqui é bonito! 
Você já percebeu como a UNICAMP mudou, cresceu?
Deisilúcia – Há,há,há! Mas claro que mudou, Adimilson! O tempo passa, tudo muda. Estou vendo aqui o Jornal da UNICAMP, e 
pensando em como tudo isso mudou desde os anos 60... Aliás, que caixa é essa aí com você?
Adimilson – Eu a trouxe de casa... Vim com ela pra UNICAMP pra recolher algumas memórias... Passo muita saudade lá em casa, 
saudade dos velhos tempos, sabe? De quando entramos aqui na UNICAMP, com 15 anos.

Grupo de teatro Troupe Per Tuti fará homenagem aos funcionários
   O grupo artístico que conta com alunos da Unicamp, preparou uma apre-
sentação especial, na forma de representação teatral, inspirado nas histórias 
incluídas nos livros. A apresentação será, na verdade, uma homenagem muito 
especial a todos os funcionários da Unicamp. 

Já está em operação a nova parceria 
com a Caixa Econômica Federal. Como 
banco público, a CEF disponibiliza diver-
sos produtos, desde crédito consignado 
até financiamentos imobiliários. No site 
do GGBS você pode obter infomações 
mais detalhadas. Procure também, se for 
do interesse, qualquer agência da Caixa 
para outras informações. A agência de 
base operacional para a parceria é a de 
Barão Geraldo, telefone 2136-3250.  
     

Recomendações Importantes
- compare as taxas antes de efetivar 
qualquer operação;
- evite financiamentos em prazos mais 
longos; 
- NÃO ACEITE QUE O BANCO LHE 
IMPONHA PRAZO MAIS LONGO, SE 
ISTO NÃO FOR DO SEU INTERESSE.

- a antecipação da quitação só deve ser 
confirmada por você, se o desconto dos 
juros projetados estiver claramente apli-
cado.
- Havendo dúvida, procure o GGBS que 
lhe orientará ou dará os devidos enca-
minhamentos. 
   

Auxílio Alimentação:

 SODEXO é a nova fornecedora
     

A partir de 
01/10/2012 
o auxílio 
alimentação 
mensal estará sendo 
creditado em novos 
cartões, agora pela empresa 
Sodexo, que substitui, por processo 
licitatório público, a Ticket. Se o seu car-
tão Ticket ainda tiver crédito, o mesmo 
poderá ser utilizado em até 3 meses. 
Retire seu novo cartão no RH da sua 
unidade/órgão ou entre em contato com 
o GGBS.

NOTAS

Crédito Consignado 
e outros produtos: 

novas opções na parceria com 
a Caixa Econômica Federal 

Super Revezamento 30k

Dê o primeiro passo para ajudar ao 
próximo e a voce também

A FCA-Limeira está 
organizando este 
super desafio em 
prol da AINDA- 
associação Integrda 
de Deficientes e 
Amigos.  

     

Atenção: funcionários, docentes e 
alunos da Unicamp tem 50% de 
desconto na taxa de inscrição. Para 
obter o desconto, inscreva-se através do 
site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs).
  

   

A corrida 
acontece no dia 23 
de setembro, às 8 
horas, no campus FCA Unicamp (Rua 
Pedro Zaccaria, 1300 - Limeira - SP). 
Monte sua equipe e participe!

Equipes: 2, 3 e 6 atletas, percorrendo 
15, 10 e 5km respectivamente. Para 
quem escolher a caminhada, o percurso
será de 3km. 
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Funcionários da Universidade já estão 
preparando suas ideias e trabalhos a serem 
apresentados no IV SIMTEC. Geralmente, 
os projetos são inspirados pelo dia-a-dia 
do funcionário, ou por sua história dentro 
da instituição em conjunto com o cargo que 
ocupa.

O trabalho desenvolvido pelo técnico 
em recursos audiovisuais do Centro de En-
sino de Línguas (CEL), Edmilson Ortolan, 
no SIMTEC de 2010, é um exemplo desses 
projetos que se idealizaram a partir da ro-
tina de trabalho.

Sob o tema “O 
uso do recurso au-
diovisual em sala de 
aula”, Ortolan enfa-
tizou a importância 
dessa tecnologia no 
ambiente acadêmi-
co. “Durante todo 
esse processo de re-
estruturação das sa-
las de aula, me em-
penhei em dar total 
apoio aos projetos internos de mudanças, 
como instalação e aquisição de telões e 
projetores de multimídia. Expliquei o quan-
to são proveitosos esses recursos para as 
salas de aula, pois, só tendem a comple-
mentar ainda mais o trabalho entre profes-
sor e estudante”.

Ortolan aproveitou também, para enal-
tecer a exposição e a ideia da elaboração 
do Simpósio, que segundo ele, favoreceu a 
originalidade dos servidores. “Foi uma 
oportunidade de mostrar à população da 
universidade e à coletividade em geral que 
nós, funcionários, estamos colaborando 
para uma sociedade cada vez mais avan-
çada. E os minicursos, para quem parti-
cipou, proporcionaram um ganho de cria-
tividade incrível”, completa e confirma a 
sua participação no SIMTEC deste ano.

Contribuindo para o desenvolvimento e 
integração, os profissionais do Arquivo 

Central do Sistema de Arquivos (SIARQ) 
participam das edições do SIMTEC desde 
1997, quando ocorreu a primeira edição. 
Ao todo, hoje são 19 trabalhos já apre-
sentados, relacionados à preservação de 
documentos históricos, desenvolvimento de 
novas tecnologias para gestão de docu-
mentos arquivísticos, bem como, estudos 
(alguns deles inseridos em projetos interna-
cionais) que visam à preservação de do-
cumentos digitais. 

E é a partir dessa característica que a 
coordenadora do SIARQ, Neire Martins, 
observa o Simpó-
sio: enquanto espa-
ço de conhecimen-
e  compar t i l ha -
mento dos traba-
lhos desenvolvidos 
p e l o s  t é c n i c o s  
atuantes na univer-
sidade. “Tendo em 
vista o caráter de in-
tegração e dissemi-
nação do SIMTEC, 
procuramos des-
tacar projetos da equipe do SIARQ que 
tiveram alcance institucional, ou seja, 
aqueles em que várias unidades e órgãos se 
envolveram para seu sucesso, bem como, 
os projetos e parcerias com instituições 
externas, nacionais e internacionais”, co-
menta Neire.

A estrutura física do Simpósio também é 
vista como aspecto positivo, por oferecer 
visibilidade pelas áreas técnicas da 
Unicamp, que não somente aplicam teorias 
e métodos previamente estabelecidos, mas 
os questionam e criam, descobrindo novos 
conhecimentos a serem divulgados e con-
solidados. Ainda para Neire, o SIMTEC tem 
contribuído para esta finalidade, permi-
tindo a socialização de conhecimento entre 
as instituições universitárias.

Faça como o Edmilson e a Neire: pres-
tigie o Simtec e divulgue o seu trabalho.

 

INSCRIÇÕES 

ABERTAS!

IV Simtec abre inscrições para minicursos e
confirma grandes nomes para as palestras
O IV Simpósio de Profissionais da 

Unicamp (Simtec), que será realizado nos 
dias 6 e 7 de novembro, além de oferecer 
palestras de qualidade e dar espaço à 
divulgação de trabalhos dos funcionários 
da Universidade, já reservou em sua age-
da uma série de minicursos aos partici-
pantes. Os mesmos abrangem temas te-
mas como arte, empresas e negócio, co-
municação, alimentos e saúde, etc.

Os interessados terão opções bem di-
versificadas, como o minicurso sobre a 

A IMPORTÂNCIA DA PRATICA DA ATIVIDADE FISICA PARA A SAÚDE

APOSENTADORIA: COMO ME ORGANIZAR?

BIBLIOTERAPIA - COM NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS

BIODANZA: A IDENTIDADE DO SER HUMANO NO  MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO O PODER DO AFETO

BREVES BIOGRAFIAS DE PERSONAGENS, NEGROS E NEGRAS, EM DESTAQUE NA HISTÓRIA DO BRASIL

COMO CUIDAR DE LIVROS, DOCUMENTOS E PARTITURAS

CONCEITOS DE DESIGN PARA UTILIZAÇÃO EM POSTER

CONSTRUINDO RELAÇÕES PESSOAIS DE SUCESSO

CONVERSAS SOBRE MÚSICA 

DANÇAS DE SALÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS PRINCIPAIS RITMOS POPULARES

DESENVOLVA O LIDER QUE HÁ EM VOCÊ

EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL : UMA REFLEXÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

ENTENDENDO A COMUNICAÇÃO HUMANA

HALITOSE

INTRODUÇÃO A GESTÃO POR PROCESSOS

INTRODUÇÃO AO DRUPAL - TEORIA E PRÁTICA

LIBRAS: A ARTE DE OUVIR COM OS OLHOS E FALAR COM AS MÃOS 

MEMÓRIAS DE INFÂNCIA – RECRIAÇÕES SOBRE O VIVIDO

NEGOCIAÇÃO: PREPARANDO-SE PARA O MELHOR

O EDUCADOR BRINQUEDISTA: JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

O ESPAÇO DE LEITURA ACESSIVEL E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL

O PROFESSOR FRENTE OS PILARES DE SUA PROFISSÃO: GESTÃO, LIDERANÇA E ÉTICA.

O SISTEMA BRAILLE E OS RECURSOS DE INFORMÁTICA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

O TRABALHO DO PALHAÇO COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO UNIVERSITÁRIO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS.

PRESERVAÇÃO DE ALIMENTOS E AS DOENÇAS ALIMENTARES

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL NA UNIVERSIDADE

QUEIJO: ALIMENTO SAUDÁVEL E RICO EM SABORES

REINVENTANDO VOCÊ PARA O FUTURO

SAÚDE FINANCEIRA E QUALIDADE DE VIDA.

TECENDO HISTÓRIAS

TRABALHO EM EQUIPES, EU FAÇO A DIFERENÇA!

Confira a lista de minicursos

Fotos
A última edição do Simtec, realizado 
em 2010, ofereceu 42 minicursos. 
Nas fotos, registros de alguns dos 
minicursos oferecidos. Parte dos 

temas abordados deve ser objeto de 
estudo novamente nesta quarta 

edição do evento. 

Edmilson Ortolan Neire Martins

Está acabando
o prazo para 
envio de trabalhos.
Não fique de fora,
mostre para todos
o seu conhecimento.
Participe!

Funcionários relatam experiência no Simtec

A palestra do apresentador de 
televisão Marcelo Tas, já está 
confirmada para o evento. Ele se 
apresenta no dia 6 de novembro, 
primeiro dia do evento.
Outros palestrantes estão sendo 
confirmados e em breve terão os 
nomes divulgados no site do IV 
Simtec. Acesse e confira.
    

Atenção: as vagas para 
participar das palestras 
são limitadas.
Inscreva-se.
Participe!

linguagem Brasileira de Sinais (Libras); ou-
tro trata da diversidade dentro do tema 
alimento, sobre a conservação de pro-
dutos alimentícios, e há também aqueles 
que envolvem literatura, como contação 
de histórias e leituras de biografias e perfis 
de personagens negros da história do 
Brasil, entre outros.

Para participar dos minicursos é obriga-
tória a inscrição no IV Simtec. Acesse já o 
site do evento e faça a sua inscrição:
www.simtec.gr.unicamp.br.

Marcelo Tas 
se apresenta 

no primeiro dia 
do Simpósio
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A importância da parceria entre família e escola

3

O papel da escola envolve não só cumprir 
uma proposta pedagógica, mas também ser 
fiel companheira na formação educacional e 
humanista dos seus alunos. Visando conduzir 
crianças e jovens para um futuro melhor, a 
parceria entre família e escola é fundamental 
nesse processo, formando cidadãos críticos e 
orientando nas mais diversas situações que 
surgem na sociedade. 

Por isso, alguns pais fazem questão de 
acompanhar cada passo de seus filhos nessa 
caminhada, como é o caso do funcionário do 
Centro de Computação da Unicamp, Antônio 
Carlos Machado, pai dos estudantes Matheus, 
de 11 anos, e Tainá, de 14, ambos matricu-
lados na Escola Estadual Francisco Álvares, 
localizada na Vila Holândia, em Campinas. 
Assíduo e cuidadoso com seus filhos, Ma-
chado observa e participa da vida escolar em 
todos os sentidos, sempre com muito carinho e 
dedicação. “Fico muito feliz em obter a confi-
ança deles, procuro estar atento a tudo em 
relação aos seus estudos, desde a segurança 
no trajeto à escola, as amizades, as tarefas, e 
principalmente o tratamento com os profes-
sores”.

Educadores confirmam que essa partici-
pação da família na atividade escolar desperta 
diversas possibilidades de compreender e en-

sinar aos alunos e filhos a lapidarem seus 
conhecimentos. “Vários alunos pensam que 
para ser feliz é preciso obter o corpo perfeito 
ou possuir muitos bens materiais. Isso é pre-
judicial, pois passa uma imagem totalmente 
distorcida para eles, e é nesse momento que a 
escola, juntamente com os pais, deve intervir, 
a fim de orientá-los de maneira correta. 
Valorizando o bem imaterial, como a edu-
cação”, comenta Luzinetti Cainelli, professora 
do Ensino Fundamental e defensora da par-
ceria entre escola e família.

Machado também concorda que o mais 
importante são os detalhes e vários momentos 

que sua família transmite quando estão juntos, 
mesmo que sejam simples. “Há uma grande 
diferença em ser e ter. Você não precisa de 
muito dinheiro para ser feliz, e sim estudar, 
trabalhar e se esforçar ao máximo para con-
seguir bons frutos no futuro. Na escola onde 
eles estudam todos os professores também 
compartilham deste pensamento, o que incen-
tiva os pais em quererem acompanhar o de-
senvolvimento dos filhos, cada qual com a sua 
característica”.

A cultura e a arte também são temas indis-
pensáveis nessa inclusão de escola e família. 
Sendo uma forma de expressão cultural pre-
sente na civilização desde as primeiras mani-
festações do homem, isso desperta a criativi-
dade nos alunos a fim de concretizar senti-
mentos e experiências novas. ”Gosto muito 
das atividades que o GGBS proporciona para 
os filhos dos funcionários desta Universidade. 
Já participei com a minha família de várias e 
tenho a consciência de que isso só vem a 
somar positivamente em conjunto com os es-
tudos na vida deles”, ressalta Machado sobre 
os programas culturais apoiados pelo GGBS, 
como o Domingo no Lago, do qual Machado 
é declaradamente a favor devido às apresen-
tações de música, teatro e cinema que são 
oferecidas às famílias.

Antônio Carlos, funcionário do Centro de 
Computação, e seus filhos Matheus e Tainá

Antônio Carlos, funcionário do Centro de 
Computação, e seus filhos Matheus e Tainá

EDUCAÇÃO

EXTENSÃO

A parceria entre o Espaço Cultural Casa do 
Lago, órgão da Pró-reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários (Preac), e a Prefeitura 
Municipal de Campinas realizará, no dia 23 
de setembro, a Caminhada Ecológica Circuito 
Barão Geraldo. A atividade, inserida no pro-
jeto Domingo no Lago, terá como ponto de 
partida a Praça do Coco, na Rua José Martins, 
738, às 9h, e chegada à Rua Érico Veríssimo, 
1011, dentro do Campus da Unicamp.

No Espaço Cultural, os participantes serão 
recepcionados com mesa de sucos e frutas e 
apresentações da Orquestra Comunitária da 
Unicamp, do Quinteto de Metais Metal-
lumfonia e da peça infantil “Uma Viagem ao 
Folclore Nacional”.

Para o diretor da Casa do Lago, Juliano 
Finelli, o evento gera um conhecimento con-
creto, pois une os aspectos teóricos com as 
ações práticas, integrando-as às problemá-
ticas existentes na sociedade. “Nada melhor 
do que termos a Cultura como ação e inter-
venção pedagógica. Unir uma ação de impac-
to social com o Projeto Domingo no Lago é 
como unir o 'útil ao agradável' à realidade 
local e às ações sobre essa realidade”.

O Domingo no Lago, apoiado pelo GGBS, 
ocorre sempre ao primeiro domingo de cada 
mês, à exceção de eventos extraordinários 
com a Caminhada. O projeto tem como 
objetivo oferecer atividades de lazer e cultura e 

promover interação entre funcionários, fami-
liares, alunos e a comunidade externa. Para 
isso, contém peças teatrais, apresentações 
musicais, sessões de cinema, circo, atividades 
físicas e oficinas.

Finelli explica o propósito de o projeto ser 
realizado aos domingos, lembrando que “as 
atividades são destinadas ao dia de descanso 
semanal. E, para muitos, as manhãs de sába-
do de alguns ainda são ocupadas por traba-
lho ou outros compromissos pessoais”. Ide-
alizado por uma iniciativa da direção do Es-
paço Cultural Casa do Lago, que buscou par-
ceria com o GGBS, o Domingo no Lago já é 
realidade no campus desde março deste ano.

Além da Caminhada Ecológica, o projeto 
promoverá, ainda neste segundo semestre, 
como atividade extra, o II Dia da Integração, 
no dia 27 de outubro. Acompanhe informa-
ções do evento no próximo Informativo GGBS.

   

Inscrições até 21/09. Participe!
    

As inscrições para a Caminhada Ecológica 
(Circuito Barão Geraldo) devem ser feitas até 
o dia 21 de setembro, no site do evento: 
eventosdepturismo.campinas.sp.gov.br.

No dia, é necessário levar 2kg de alimento 
não perecível. Aos primeiros 800 participantes 
inscritos, será dado um kit individual contendo 
camiseta e squeeze.

Programa "Domingo no Lago" inclui 
caminhada ecológica, em 23 de setembro

A terceira edição do Curso de 
Extensão “Gestão para Orga-
nizações Não Governamentais” teve 
início no mês de agosto. Uma 
parceria entre a Escola de Extensão 
da Unicamp (EXTECAMP) com o 
Grupo Gestor de Benefícios Sociais, 
o curso, a exemplo de edições ante-
riores, incentiva o debate das orga-
nizações, seja por meio de experi-
ências de seus gestores ou do co-
nhecimento dos professores de cada 
módulo enfatizado no curso. A ideia 
é instigar, de maneira simples, os 
alunos a debaterem possíveis solu-
ções para a gestão das organiza-
ções. 

O curso abordará diversos temas 
relacionados ao entendimento das 
Organizações do Terceiro Setor em 
conjunto com a sociedade. Entre 
eles, o histórico das ONG's, os con-
ceitos de cidadania, a gestão admi-
nistrativa e prestação de contas, a 
comunicação e marketing, a gestão 
de projetos socioculturais, além da 
produção do trabalho social de di-
versas Ong's.

Curso de capacitação
para ONG’s atinge

terceira turma

CAMIN
HADA

Inscrições estão abertas no endereço http://eventosdepturismo.campinas.sp.gov.br

Faço parte desta históriaFaço parte desta história
Segundo volume do livro dos profissionais que aqui ingressaram, 

na adolescência, será entregue no dia 21 de setembro 
Segundo volume do livro dos profissionais que aqui ingressaram, 

na adolescência, será entregue no dia 21 de setembro 

O segundo volume do livro Faço parte 
desta História será entregue a todos os 
funcionários da Unicamp que aqui ingres-
saram para trabalhar sendo adolescentes. 
O primeiro volume foi entregue em 2010. 
O segundo volume, que contou com o 
trabalho textual das jornalistas Alice Cruz 
e Raquel do Carmo, será entregue no dia 
21 de setembro, às 11hs no auditório da 
DGA. Você está convidado para prestigiar 
o evento. Compareça!
   

Confira um trecho do roteiro:
Adimilson – Pois é, amiga, mas é a pura verdade. Durante o trabalho, a gente fica na correria, e não percebe como aqui é bonito! 
Você já percebeu como a UNICAMP mudou, cresceu?
Deisilúcia – Há,há,há! Mas claro que mudou, Adimilson! O tempo passa, tudo muda. Estou vendo aqui o Jornal da UNICAMP, e 
pensando em como tudo isso mudou desde os anos 60... Aliás, que caixa é essa aí com você?
Adimilson – Eu a trouxe de casa... Vim com ela pra UNICAMP pra recolher algumas memórias... Passo muita saudade lá em casa, 
saudade dos velhos tempos, sabe? De quando entramos aqui na UNICAMP, com 15 anos.

Grupo de teatro Troupe Per Tuti fará homenagem aos funcionários
   O grupo artístico que conta com alunos da Unicamp, preparou uma apre-
sentação especial, na forma de representação teatral, inspirado nas histórias 
incluídas nos livros. A apresentação será, na verdade, uma homenagem muito 
especial a todos os funcionários da Unicamp. 

Já está em operação a nova parceria 
com a Caixa Econômica Federal. Como 
banco público, a CEF disponibiliza diver-
sos produtos, desde crédito consignado 
até financiamentos imobiliários. No site 
do GGBS você pode obter infomações 
mais detalhadas. Procure também, se for 
do interesse, qualquer agência da Caixa 
para outras informações. A agência de 
base operacional para a parceria é a de 
Barão Geraldo, telefone 2136-3250.  
     

Recomendações Importantes
- compare as taxas antes de efetivar 
qualquer operação;
- evite financiamentos em prazos mais 
longos; 
- NÃO ACEITE QUE O BANCO LHE 
IMPONHA PRAZO MAIS LONGO, SE 
ISTO NÃO FOR DO SEU INTERESSE.

- a antecipação da quitação só deve ser 
confirmada por você, se o desconto dos 
juros projetados estiver claramente apli-
cado.
- Havendo dúvida, procure o GGBS que 
lhe orientará ou dará os devidos enca-
minhamentos. 
   

Auxílio Alimentação:

 SODEXO é a nova fornecedora
     

A partir de 
01/10/2012 
o auxílio 
alimentação 
mensal estará sendo 
creditado em novos 
cartões, agora pela empresa 
Sodexo, que substitui, por processo 
licitatório público, a Ticket. Se o seu car-
tão Ticket ainda tiver crédito, o mesmo 
poderá ser utilizado em até 3 meses. 
Retire seu novo cartão no RH da sua 
unidade/órgão ou entre em contato com 
o GGBS.

NOTAS

Crédito Consignado 
e outros produtos: 

novas opções na parceria com 
a Caixa Econômica Federal 

Super Revezamento 30k

Dê o primeiro passo para ajudar ao 
próximo e a voce também

A FCA-Limeira está 
organizando este 
super desafio em 
prol da AINDA- 
associação Integrda 
de Deficientes e 
Amigos.  

     

Atenção: funcionários, docentes e 
alunos da Unicamp tem 50% de 
desconto na taxa de inscrição. Para 
obter o desconto, inscreva-se através do 
site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs).
  

   

A corrida 
acontece no dia 23 
de setembro, às 8 
horas, no campus FCA Unicamp (Rua 
Pedro Zaccaria, 1300 - Limeira - SP). 
Monte sua equipe e participe!

Equipes: 2, 3 e 6 atletas, percorrendo 
15, 10 e 5km respectivamente. Para 
quem escolher a caminhada, o percurso
será de 3km. 
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EDITORIAL

2

Palestra esclarece dúvidas sobre 
como administrar as finançasAções internas, alcance interno

PROAF - Programa de 

Autonomia Financeira
   

As atividades do PROAF no primeiro semestre 

contabilizaram 231 participantes, incluindo funcionários da 

Unicamp e familiares. O formato das oficinas, o conteúdo e os 

atendimentos individuais, juntos, têm trazido resultados 

positivos para o programa e para o bolso dos participantes.
A coordenadora do PROAF, a assistente social do GGBS Camila 

Caroline, ressalta a importância que o programa vê na solução 

do endividamento. “É um fenômeno muito complexo, com-

posto por fatores emocionais, sociais, econômicos e com sérias 

consequência, não só para a vida pessoal como também para a 

profissional. Portanto, entendemos que é importante o PROAF 

trabalhar de modo a prevenir esta situação e, para isso, a 

parceria com a Agência de Formação Profissional da Unicamp – 

AFPU tem sido fundamental.”
O cronograma de oficinas para o segundo semestre já está 

aberto e, além das oficinas agendadas nas Unidades/Órgãos 

da Universidade, haverá outra, no Programa de Preparação 

para Aposentadoria (PPA), e dois minicursos pelo IV Simpósio 

de Profissionais da Unicamp (Simtec).
A coordenadora alerta que o servidor interessado em 

participar das atividades oferecidas pelo PROAF deve contatar o 

RH de sua Unidade/Órgão para agendamento da(s) ofici-

na(s). Caso não alcancem o mínimo de 15 inscritos, o RH 

poderá entrar em contato com o Serviço Social/GGBS para 

comunicar os interessados para inclusão em uma oficina com 

outra Unidade/Órgão. 

Evento faz parte das 

atividades do PROAF 

A equipe do Serviço Social do GGBS pro-
moveu na última semana de agosto, dia 29, a 
palestra “Melhores Investimentos Financeiros 
na Atualidade”, no auditório da Diretoria 
Geral de Administração (DGA). O evento fez 
parte do encerramento dos trabalhos do 
Programa de Autonomia Financeira (PROAF) 
no primeiro semestre deste ano.

Ministrada pelo economista e agente fi-
nanceiro Fábio Biral, a palestra focou em 
temas relacionados a questões econômicas 
diárias, como renda fixa e variável, tipos de 
investimentos, controle orçamentário e apo-
sentadoria. Biral explicou como o atual ce-
nário econômico das famílias brasileiras 
interfere na escolha e deu dicas de como 
administrar a renda salarial e investir no 
futuro. “É necessário manter um bom pla-
nejamento financeiro, que envolva um gasto 
adequado para sua renda e uma formação de 
poupança (investimento). O ideal seria utilizar 
sua renda para o pagamento dos gastos bá-
sicos, fixar um percentual para investimentos e 
depois pensar em gastos mais supérfluos”, 
comentou o economista.

As armadilhas financeiras, tais como taxas 
abusivas de juros e compras a prazo, também 
foram tópicos esclarecidos por Biral. Segundo 
ele, a principal regra é não abusar para não 
comprometer negativamente a situação finan-
ceira. “Para o consumidor não cair nas arma-
dilhas do consumo, ele deve realizar suas 
compras à vista, que muitas vezes acarreta em 
descontos. Além disso, o parcelamento pode 
dar a ilusão de que o seu poder de compra é 
maior do que de fato é. Isso faz com que novas 
compras sejam feitas e o consumidor esteja 
sempre trabalhando apenas para pagar esses 
parcelamentos”.

O economista explicou, ainda, as vanta-
gens e desvantagens de ações, poupança, e 
mercado de imóveis, que vem crescendo nos 
últimos anos. Para Fábio, não existe uma 
melhor opção, mas é sempre bom começar a 
investir de acordo com seu perfil, ou seja, 
observando a rentabilidade que cada um 
pode oferecer de acordo com a sua escolha. 

O tempo para o investimento é o principal 
aliado para aqueles que pensam em situações 
de longo prazo, tais como a aposentadoria. 
Um exemplo de quem se encontra nessa posi-

   

Ence r ra r  a  
carreira pro-
fissional pode 
ser o início de 
uma nova fase 
de oportuni-
dades, como 
demonstra a iniciativa da aposentada 
Iria Corrêa, de 79 anos, que resolveu 
reservar esse momento da sua vida a 
um novo ciclo. 

Desde quando se aposentou, em 
2003, pelo Centro de Lógica da Uni-
camp, onde trabalhou por 16 anos 
como supervisora, Iria não deixou suas 
atividades estagnarem. 

A partir de tal decisão, no ano pas-
sado ela se matriculou na Faculdade da 
Terceira Idade (FATI) da Policamp, por 
meio da qual tem contato com conhe-
cimento de diversas áreas, como lín-
guas, fotografia, culinária, artesanato, 
inclusão digital, elétrica, mecânica e 
hidráulica. “Não tinha conhecimento 
de nada sobre câmera fotográfica. 
Com o curso aprendi desde a história 
da fotografia, que, aliás, me fascinou, 
até todos os componentes presentes 
nos diferentes tipos de câmera. Incen-
tivo a todos os idosos e aposentados a 
procurar algo novo para aprender e 
executar”, comenta.

Muitas das atividades exercidas na 
FATI são ministradas por profissionais 
formados pela Unicamp, que exercem 
não só o cronograma das aulas, mas 
também uma troca de experiências 
entre os alunos. “Nós aprendemos com 
eles, e vice e versa. É muito boa essa 
troca, pois possibilita uma visão dife-
rente de tudo o que você sabe até ago-
ra”, enfatiza Iria.

Sobre sua ocupação profissional, 
Iria relatou que a Unicamp serviu-lhe 
“como uma mãe”, visto que a relação 
de companheirismo no dia-a-dia de 
trabalho resultou em várias amizades. 
“Foi maravilhoso trabalhar aqui, fazía-
mos o serviço com carinho e muito 
cuidado. Na Unicamp formei uma se-
gunda família”, disse.

Iria é grande incentivadora dos apo-
sentados, dando conselhos a todos que 
queiram buscar algo novo, pois, como 
ela mesma, diz ”a busca pelo conhe-
cimento não tem idade”.

ção é a funcionária do Departamento de En-
fermagem do Hospital das Clínicas, Gisele 
Guedes, que, com a palestra, “pode entender 
os diferentes tipos de investimentos e perceber 
quais são os mais vantajosos, já que, até 
então, só tinha conhecimento sobre a pou-
pança”.

A bióloga Lúcia Carvalho, funcionária da 
Prefeitura na Unicamp, também aproveitou 
para esclarecer suas dúvidas. Ela considera 
elucidativa a oportunidade de ouvir e apren-
der com um especialista no assunto, defen-
dendo a importância do PROAF como bene-
fício aos funcionários, tanto pelos trabalhos, 
como pelas atividades oferecidas.

Através do GGBS, a administração maior 
da Unicamp promove diversas ações vol-
tadas para o corpo funcional e docentes. 
Atividades que na literatura do campo da 
administração, inserem-se no escopo dos 
chamados benefícios espontâneos – ou 
complementares. Um conjunto de pro-
gramas, diversificados, que promovem 
integração, apoio, desenvolvimento 
humano, qualidade de vida. Algumas 
atividades que já eram realizadas foram 
agrupadas, outras ações foram iniciadas 
e outras revisadas e ampliadas, em 
diretrizes avaliadas e definidas por um 
conselho, designado pelo Reitor, 
composto por funcionários e docentes. 
Diretrizes que estabeleceram captação 
de diversas ações por meio de editais 
públicos, amplamente divulgados, que se 
concretizam posteriormente em numero-
sas ações. Todas voltadas para nossa 
comunidade interna mas com significati-
va repercussão externa. Que resultaram 
em diversas publicações, entre as quais 
destacamos o volume II do livro Faço 
Parte desta História, que neste mês será 
entregue a todos os profissionais da 
Unicamp que aqui ingressaram, para 
trabalhar, na adolescência. Histórias que 
inspiraram uma teatralização através do 
grupo “Troupe per Tutti”. Imprescindível 
ainda ações como o Simtec, iniciado em 
1997, retomado em 2008, com edição 
em 2010, sem falar do papel articulador 
dos organizadores deste evento em 
relação ao Conpuesp, integrando nossos 
pares da USP e da Unesp. A  quarta edi-
ção do Simtec se aproxima. Hora de mos-
trar o que profissionalmente fazemos e 
que tanto impacta na sociedade brasi-
leira. Alcance externo que se dá também, 
por exemplo, através de um curso de 
extensão, em parceria com a Extecamp, e 
que tem sido frequentado, aos sábados, 
por integrantes ou representantes de di-
versas organizações não governamen-
tais do terceiro setor. Já são três turmas e, 
no formato de um fórum permanente, 
colocará em discussão um tema de gran-
de relevância na atualidade, as ações do 
terceiro setor. Tudo isso além de uma série 
de atendimentos e ações cotidianas, no 
campo dos benefícios sociais, base da 
missão do GGBS, desde 2006. 

O programa Férias no Museu completou a 
sua 9º edição, em julho. Com o objetivo de 
promover mais uma opção de férias divertidas 
e pedagógicas para os filhos de funcionários e 
docentes da Unicamp, o “Férias” ocorreu no 
período de 16 a 27 de julho e incluiu ativida-
des inéditas. Além das já tradicionais Oficina 
Desafio e Nano Aventura, nas férias de inver-
no, o Museu elaborou o projeto de arqueo-
logia Escava Ação  e também estreou ativi-
dades sobre meteorologia, com visitas à ex-
posição permanente Praça Tempo e Espaço, e 
Pátio Tempo Clima, na Unicamp.

Durante os dias do evento, 200 alunos se 
envolveram nos projetos para cada tema 
abordado e, ao final, apresentaram aos pais 
um trabalho feito sobre o que aprenderam ao 
longo do programa. A gestora do setor edu-
cativo do Museu Exploratório de Ciências e 
uma das responsáveis pelo Férias no Museu, 
Geórgia Martins, explica a importância que 
enxergam no projeto. “É uma forma especial 
de conhecer a Unicamp, local em que seus 
pais trabalham, e, posteriormente, aproveitar 
para mostrar a eles todo o conhecimento ad-
quirido no programa”.

Desde 2008, ano do lançamento do pro-
jeto, 1.800 crianças foram contempladas pelo 
programa, que é fruto de uma parceria entre o 

“ “

O economista 
Fábio Biral, 
durante a 
palestra
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”a busca pelo conhecimento 
não tem idade”
Iria Corrêa
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GGBS e o Museu Exploratório de Ciências da 
Unicamp. Geórgia ressalta, ainda, além da 
importância e da receptividade, que o resul-
tado ao final do programa é positivo. “Todas 
nossas atividades têm um sistema de avali-
ação rígido em cada edição, e é esse o nosso 
ponto de partida para melhorar ainda mais as 
nossas atividades”. 

A funcionária da Faculdade de Engenharia 
de Alimentos (FEA), Tânia Santos, se mostrou 
alegre e admirada com a apresentação da 
turma em que seu filho, Vitor, esteve presente. 
“Achei muito válido o que ele aprendeu sobre 
o Sistema Solar, e a apresentação foi linda. É a 
terceira vez que meu filho participa do Férias. 
Acho importante um programa como esse, 
pois, cria a oportunidade de agregar coisas 
significativas e boas nas férias”.

Os alunos também ficaram encantados 
com o que aprenderam sobre o Sistema Solar, 
principalmente com a nova atração do Mu-
seu: um globo em que eram projetados holo-
gráficos em alta tecnologia dos planetas. “Os 
monitores do museu explicaram cada detalhe 
do Sistema. Como se formaram ao longo dos 
anos, o que cada um tem em sua atmosfera, 
seu tamanho e posição no sistema, e vendo 
neste globo, foi sensacional”, comentou Lua-
na, uma das participantes do programa.

Edição de inverno do Férias no MuseuEdição de inverno do Férias no Museu
Evento contou com 200 participantes,

divididos em 3 turmas
Evento contou com 200 participantes,

divididos em 3 turmas

FÉRIAS ESCOLARES

SAÚDE E LAZER

Programa Mexa-se inaugura mais uma tenda Programa Mexa-se inaugura mais uma tenda 
Localizada próximo à entrada do primeiro andar (F1) do Hospital das Clínicas, foi 

oficialmente inaugurada a segunda tenda do programa Mexa-se, desenvolvido pela 
Faculdade de Educação Física (FEF) e o Centro de Saúde da Comunidade (Cecom), com o 

apoio do Grupo Gestor de Benefícios Sociais. O espaço irá beneficiar todos os funcionários 
da área da saúde, com atividades físicas regulares coordenadas por profissionais. As 
inscrições para as atividades de aulas de dança, condicionamento físico, caminhada 
monitorada, Lian Gong, ginástica localizada e alongamento, em diversos horários, foram 
realizadas do dia 2 de agosto ao dia 30, na própria tenda. O cronograma das atividades ao 
longo desse semestre será divulgado no site do GGBS. Fique atento!

Apresentação de dança de salão
na inauguração da tenda.
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