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Parcerias comerciais e educacionais reforçam
a qualidade de vida para os funcionários e 

docentes da Unicamp
Missão Corporativa

SESI, SESC e SENAC são algumas das opções 

Além do Programa de Apoio ao Servi-
dor Estudante (Proseres), que oferece bol-
sas de estudo em mais de 15 instituições 
de ensino superior conveniadas ao pro-
grama, outras parcerias se destacam nos 
serviços oferecidos pelo GGBS.

Uma delas é a parceria como Serviço 
Social da Indústria (SESI), que oferece 
apoio ativo na implantação e desen-
volvimento de projetos incluindo edu-
cação, lazer, esportes, e cultura (a unida-
de disponível da parceria é o SESI-Amo-
reiras). Artesanato e artes plásticas, culi-
nária, costura e moda além da progra-
mação diária que inclui aulas ministradas 
por professores capacitados, de ginástica, 
hidroginástica, musculação, e natação, 
são algumas das opções encontradas no 
cronograma diário do SESI. É oferecido 
também um centro de lazer que conta 
com um teatro inaugurado em agosto do 
ano passado. Com capacidade para 374 
pessoas, incluindo 8 cadeiras para pes-
soas com deficiência, o teatro SESI-Amo-
reiras contém uma programação cultural 
mensal, em sua maioria gratuita, espe-
cialmente escolhida para os mais diversos 
públicos. Abrangem montagens teatrais, 
apresentações musicais, de dança, dis-
cussões literárias, entre outras demandas 
culturais.  

O Serviço Social do Comércio (SESC) é 
outra significativa parceria. A unidade 
inclusa na parceria é a do SESC-Cam-
pinas. Com o objetivo de proporcionar o 
bem-estar e melhorar a qualidade de vida 
dos beneficiários, o SESC apresenta uma 
vasta programação, com ações artísticas 
incluindo cinema, dança, literatura, mú-
sica, teatro, além de espetáculos, shows, 
exposições, festivais, oficinas, cursos e 
aulas abertas. Através da parceria entre a 

O GGBS, implantado em 2006 com o intuito de fazer 
avançar, em programas e ações, as diversas atividades 
já em realização e acrescentar outras, dentro do 
campo dos chamados benefícios espontâneos, tem 
neste ano de 2012, em etapa final, um saldo intenso 
de trabalho. Ações que se inserem no campo do 
desenvolvimento humano e educacional, da inte-
gração, da motivação, de benefícios específicos e de 
assistência social abrangente, foram realizadas e 
outras, de caráter mais permanente, ocorrem con-
tinuamente. Um destaque para o IV Simpósio de 
Profissionais da Unicamp -  Simtec, evento que mostra 
a qualificada face acadêmica dos profissionais da 
Unicamp. Neste ano, além de uma programação 
integradora na perspectiva do objetivo acadêmico, foi 
iniciada a entrega do Prêmio Simtec de Reconhe-
cimento. O primeiro a receber a láurea foi o ator Lima 
Duarte. Merecido pelo conjunto da obra. Mas a pre-
sença do ator foi marcante pelo diálogo que esta-
beleceu com a comunidade toda, representada por um 
auditório lotado por funcionários, docentes e alunos e 
da comunidade externa. O evento, realizado com 
regularidade e apoio das administrações da Unicamp, 
há três edições, é assunto desta edição do Informativo 
GGBS. Uma outra ação, esta ainda mais abrangen-
temente múltipla, que reportamos nesta edição é o 
conjunto de projetos e ações apoiadas pelo GGBS, 
através de editais e por aprovação do Conselho 
Orientador do  Grupo. Não há dúvida que este formato 
tem trazido oportunidades diversas e todas dentro da 
missão corporativa do órgão. Ganha a comunidade 
como um todo, uma vez que o GGBS marca presença 
nas diversas unidades e órgãos de forma permanente, 
e também ganha a instituição com ações comunitárias 
qualificadas, propostas por integrantes da univer-
sidade. Isso além de manter o apoio e o custeio ao 
Programa Domingo no Lago, da Pró Reitoria de Ex-
tensão e Assuntos Comunitários e também os Pro-
gramas associados ao GGBS, como o Farra nas Férias, 
sempre em janeiro, e o Férias no Museu, com duas 
edições anuais. Outro destaque, acontecido recen-
temente, foi a segunda edição do Dia da Integração e 
Cidadania, neste ano em parceria com a FEF - 
Faculdade de Educação Física. Um tempo para apro-
ximar a universidade da sua própria comunidade e 
também com a sociedade adjacente. Um conjunto de 
ações, dentro de uma missão corporativa e de plane-
jamento estratégico. Confira, e participe. É também 
assim uma forma de desejar que o novo ano traga, 
como em 2012, coisas boas e interessantes. 
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Unicamp e o SESC, operacionalizada pe-
lo GGBS, na condição de matrícula de 
interesse social aberta a funcionários e 
docentes, que dá acesso a esses serviços e 
outras atividades do SESC, incluindo o uso 
da Unidade Bertioga em período de baixa 
temporada. A programação de verão do 
SESC também é um diferencial nessa par-
ceria 

E neste ano o GGBS renovou mais uma 
parceria. Trata-se do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC), que 
desde sua criação, em 1946, tornou-se 
principal agente da educação profissional 
voltada para o setor do comércio de bens, 
serviços e turismo no Brasil. 

Para os funcionários (Unicamp/ 
Funcamp) o SENAC oferece descontos 
nos cursos de qualificação profissional e 
técnicos, nos cursos livres, de extensão 
universitária, de pós-graduação Lato 
Sensu, e eventos como, workshops, con-
gressos, feiras, palestras, e seminários. Os 
dependentes de até 24 anos de idade e 
cônjuges também são beneficiados pela 
parceria. Os cursos podem ser realizados 
nas unidades do SENAC em Campinas, 
Limeira e Piracicaba. Outros descontos 
diferenciados aos beneficiários são de vá-
rios produtos e serviços como, por exem-
plo, em diárias de reservas individuais no 
grande Hotel São Pedro e grande Hotel 
Campos do Jordão, na alta e baixa tem-
porada. Aquisição de livros e outros pro-
dutos da editora SENAC também inserem 
descontos especiais para os funcionários e 
docentes da universidade. 

Aproveite esses e outros benefícios que 
essas parcerias oferecem. Acesse o site do 
GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs) ou ligue 
nos ramais 15101,14848 ou 14849 para 
mais informações.

PROSERES
Programa de Apoio ao Servidor Estudante

O recadastramento e novas inscrições 
para o primeiro semestre de 2013 serão 
abertas em breve. Acesse o site do GGBS 
e Informe-se sobre os benefícios 
oferecidos pelo Programa.
A secretaria do Programa atende pelo 
ramal14854. www.gr.unicamp.br/ggbs

Trabalhos

Nesta quarta edição, o Simtec conseguiu 
reunir mais de 330 trabalhos de funcionários 
da Universidade. No formato de pôsteres, eles 
permaneceram em exposição na Casa do 
Lago durante os dois dias de evento. 

Durante a programação do evento, 36 
trabalhos foram apresentados nas sessões 
orais. O funcionário da Faculdade de Enge-
nharia Elétrica e de Computação (FEEC), 
Nestor Ezequiel de Oliveira, expôs o trabalho 
“Reestruturação Organizacional do Almo-
xarifado da FEEC: buscando padronização e 
melhorias no atendimento”. Ele conta que seu 
fator primordial foi a organização de instru-
mentos de medição, equipamentos, materiais 
e kits didáticos eletrônicos utilizados na FEEC. 
“Este trabalho qualificou o setor do almo-
xarifado para melhor atender às necessidades 
da faculdade. Foi um ano de testes para dire-
cionar qual a melhor forma na realização des-
ta reestruturação. O resultado foi positivo, e 
agradeço por apresentá-lo no Simpósio”.
   

Minicursos

Com um total de 35 minicursos, funcionários e 
docentes da Unicamp trocaram experiências e 
conhecimento. Cerca 1200 inscritos se distri-
buíram nas diversas áreas de interesse, regis-
trando participação satisfatória e ótima recep-
ção dos minicursos. Confira no site do IV 
Simtec a relação dos minicursos e galeria de 
fotos.
    

Palestras

A primeira palestra do Simpósio foi con-
duzida pelo professor e médico Jamiro da 
Silva Wanderlei, que falou sobre relacio-
namento humano e ambiente profissional. 
Com sua oratória cativante, Dr. Jamiro falou 
da possibilidade de unir um ambiente sau-
dável e confortável, no trabalho. 

O médico do departamento de clínica médica 
da FCM/Unicamp, como sempre, interagiu 
com o público, fazendo suas mágicas e 
relacionando-as com o tema. Com suas brin-
cadeiras e anedotas, demonstrou total diver-
são e descontração no simpósio. 

Sob o tema “Redes Sociais: virtudes e efei-
tos colaterais da nova comunicação digital”, o 
apresentador defendeu a importância de se 
debater sobre as possibilidades de uso do 
meio digital. Falou aos mais de 300 especta-
dores sua experiência nas redes sociais, em 
que reúne mais de 4 milhões de seguidores, 
mas defendeu que não existe uma única 
aplicação correta das mídias digitais. “Não 
tem regra, certo ou errado, todos nós estamos 
tentando aprender juntos. Cada vez que 
venho a um evento desses, venho, também, 
para ouvir como vocês estão lidando com as 
redes.” 

No último dia do evento, o consagrado 
ator Lima Duarte encerrou com chave de ouro 
a série de palestras do IV Simtec. 

Convidado para falar de sua trajetória 
segundo a temática do simpósio, “Conheci-
mento e experiência: reconhecendo fronteiras 
e construindo pontes”, Lima contou causos de 
sua infância, sua chegada a São Paulo e sua 
carreira. Durante o bate-papo, a plateia se 
divertiu com as histórias sempre bem-humo-
radas do ator. Falou de sua mãe, a quem é 
sempre grato por ter se tornado artista, e de 
seus personagens icônicos, como Sassá Mute-
ma e Sinhozinho Malta, com direito ao gesto 
característico do personagem.

Sua participação no IV Simtec lotou o Cen-
tro de Convenções e causou tumulto logo na 
chegada, quando todos os presentes pararam 
para ver o ator de perto. Cordial, Lima reser-
vou uma sessão de fotos, ao final, e foi home-
nageado pela Universidade, por meio do 
Coordenador-Geral da Unicamp, Edgar Sal-
vadori de Decca.
   

Atrações culturais

Grupo Per Tutti: o grupo teatral apresentou 
seu número inspirado nos causos do livro Faço 
Parte Desta História II, que narra a trajetória de 
profissionais que ingressaram adolescentes na 
Universidade.

Coral Zíper na Boca: o grupo se apre-
sentou no segundo dia com o concerto Canta 
Brasil, concebido pela regente Vivian No-
gueira Dias. No repertório, releituras de 
“Brasil Pandeiro”, de Assis Valente, “Qui Nem 
Jiló” e “Sabiá”, de Luiz Gonzaga. Foram duas 
apresentações: no começo da tarde e no fim. 
Em ambas, o coral foi ovacionado pelo pú-
blico, que ainda pediu “bis”.

Coral Infantil do DEdIC: sob a regência da 
professora Francine Reis, o coral encantou 
todos os presentes. Com a música “Ciranda 
da Bailarina”, de Chico Buarque, os pequenos 
estavam afinados e despertaram emoção e 
alegria, com a interpretação. Os pais e fami-
liares também prestigiaram a apresentação.

Roberto Bonifácio: Intercalando canções e 
bate-papo, o sambista regatou um pouco da 
arte do samba paulista. Ligado aos 
movimentos culturais populares, Roberto, 
junto com seu grupo, expos alguns clássicos 
das escolas de samba de São Paulo e músicas 
gravadas por Beth Carvalho e Clementina de 
Jesus.

Moldura Musical: o projeto, organizado 
pela Coordenadoria de Desenvolvimento Cul-
tural (CDC) e apoiado pelo GGBS, por meio 
de edital, ocorreu no saguão de entrada do 
Centro de Convenções. Os músicos se apre-
sentaram durante o segundo dia do simpósio.

Evento amplia seu papel de espaço de
mostra e atualização profissional

Dois dias de in-
tensa movimen-
tação no Centro de 
Convenções re-
presentaram o que 
foi o IV Simpósio de 
Profissionais da 
Unicamp, ocorrido 
nos dias 6 e 7 de 

IV SIMTEC 
novembro. O evento, na verdade, teve início 
semanas antes, com a realização de 35 mini-
cursos oferecidos por funcionários da Univer-
sidade, reforçando ainda mais seu papel de 
fórum profissional qualificado, além de ações 
como: exposição de pôsteres, palestras, mesa 
temática e atividades culturais. Iniciado em 
1997 e retomado em 2008, o Simtec perma-
nece valorizando os profissionais da Unicamp 

e suas respectivas atividades na pesquisa, no 
ensino e na extensão. 
CONPUESP: o Simtec inspirou a realização do 
1º Congresso USP, Unicamp e Unesp, reali-
zado em 2011 sob a liderança da Unicamp. E 
para o ano que vem, as universidades se 
preparam para a segunda edição do co-
ngresso, desta vez, sob a liderança da USP. 
Fique atento às informações e participe!

Para conferir todas as informações, matérias, 
galerias de fotos, etc. acesse o site do IV SIMTEC

www.simtec.gr.unicamp.br

Dr. Jamiro cativa a plateia 
com suas brincadeiras

Marcelo Tas fala sobre as
possibilidades do uso digital

Bate-papo 
descontraído com

Lima Duarte
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Equipe Unicamp GGBS/LABEX: esporte, lazer e integraçãoEquipe Unicamp GGBS/LABEX: esporte, lazer e integração

Funcionários da Unicamp e familiares se 
reuniram no 2º Dia da Integração, que agitou 
o espaço desportivo da Faculdade de Educa-
ção Física (FEF) no terceiro sábado de novem-
bro. O evento ofereceu vasta programação, 
com apresentações artísticas para todas as 
idades, além de atividades recreativas para 
crianças e adolescentes, incluindo o 2º 
Festival de Futebol para Menores. 

Durante toda a manhã, as crianças pude-
ram desfrutar de cama elástica, balão pula-
pula, tênis de mesa, badminton, malabares e 
pintura facial, acompanhadas por recreadores 
e pelos próprios pais. “É muito bacana eventos 
como esse. Uma oportunidade de reunir nossa 
família juntamente com amigos queridos de 
profissão, já que na rotina diária não conse-
guimos nos encontrar, em função da correria. 
Este evento nos proporcionou um final de 
semana gratificante”, disse a funcionária da 
Biblioteca Central, Maria Edna.

O Centro de Saúde da Comunidade - 
Cecom -  forneceu orientações sobre saúde e 
bem estar, além de outros benefícios ofere-
cidos pelo órgão. A funcionária da unidade, 
Kelly de Oliveira, disse o quanto é importante 
integrar, em eventos como esse, o trabalho 
oferecido pelo Cecom. “Estamos aqui para 
esclarecer todas as dúvidas sobre saúde e 
prevenção de doenças e, claro, trouxe meu 
filho para aproveitar as brincadeiras. Com 
certeza, hoje é um dia muito alegre e pro-
veitoso”.

A programação cultural do evento contou 
com  grupos de dança de rua, artes circenses, 
capoeira, além da presença especial dos 
irmãos Gontijo, do Projeto Mano Down 
(confira destaque nesta página).

Prestigiando o evento, o reitor da Unicamp, 
Fernando Costa, parabenizou o GGBS pela 
iniciativa que, segundo ele, incentiva a ami-
zade entre os funcionários e mostra aos filhos 
um pouco do lugar onde os pais trabalham.

Para a realização do evento, o GGBS con-
tou com o apoio do Centro de Saúde da 
Comunidade (CECOM), da Faculdade de 
Educação Física (FEF) e da Prefeitura do 
Campus. Confira mais informações e galeria 
de fotos do evento no site do GGBS 
(www.gr.unicamp.br/ggbs).

Os irmãos Eduardo e Leonardo Gontijo, 
fundadores do Projeto Mano Down, fizeram 
apresentação especial no evento, acom-
panhados pelo grupo de samba Trem dos 
Onze.

Existente há um ano e meio, o projeto foi 
uma iniciativa de Leonardo para dar maior 
autonomia ao irmão mais novo, Dudu, co-
mo é carinhosamente chamado, portador 
da Síndrome de Down. O projeto inclui, ho-
je, palestras, livros e shows, e se expandiu 
para poder alcançar outras famílias. “A ideia 
é acolher outras famílias com membros que 
possuem Síndrome de Down e mostrar o 
lado positivo disso”, explica Leonardo.

Dudu, hoje, um dos membros do grupo 
Trem dos Onze, é músico profissional. Com 
oito anos de estrada, ele conta que apren-
deu a tocar, de início, observando seu primo 
tocando violão. Posteriormente, passou a ter 
aulas de cavaquinho e a aprender outros 
instrumentos. Na banda, onde começou to-
cando pandeiro,  hoje é o responsável pelo 
cavaquinho e banjo.

Sobre estar no palco no 2º Dia da Inte-
gração, Dudu Gontijo expressa que se sente 
alegre e emocionado pelo convite. “Eu toco 
sempre com muito amor e dedicação. Digo 
que quando toco, pego minhas emoção e 
passo para o cavaquinho. Cada nota que eu 
toco é um sentimento que eu transfiro para o 
instrumento.”

Mano Down no Dia da Integração

Dudu Gontijo: uma história de 
amor e superação

“Mente sã em corpo são”. Esse é o lema da 
parceria entre o LABEX - Laboratório de Biquí-
mica do Exercício, e o Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais, que beneficia funcionários e 
alunos atletas no auxílio da valorização do 
esporte, além de motivar a prática como 
qualidade de vida. E foi dessa parceria que a 
equipe, composta por amantes do esporte, se 
mostrou nas principais corridas do Brasil.

Coordenada pela professora do departa-
mento de Bioquímica no Instituto de Biologia, 
Denise Vaz de Macedo, a equipe Unicamp 
GGBS/ LABEX se tornou uma família ao longo 
do tempo em que treinam e participam das 
competições. Todos destacam o projeto como 
meio de buscar no esporte o equilíbrio físico e 
psicológico na vida diária, com treinamentos 
e acompanhamento multiprofissional, incluin-
do nutricionistas, fisioterapeutas e professores 
capacitados, tudo da Unicamp.

Esse é o caso da funcionária da Faculdade 
de Educação, Nadir Camacho, que há 22 

anos se descobriu atleta através da Corrida da 
Integração, na qual ganhou sua primeira me-
dalha. Premiada, Nadir já coleciona 825 pre-
miações, incluindo medalhas e troféus. Em seu 
currículo, constam corridas importantes no ca-
lendário esportivo, como a de São Silvestre, 
em que foi vice-campeã em 2011 na catego-
ria da sua faixa etária.

A funcionária ressalta a importância do es-
forço e da disciplina do atleta, essenciais para 
quem deseja seguir essa carreira. “A atividade 
física só traz benefícios para nossas vidas. Sou 
muito disciplinada, sigo sempre o lema da 
obediência do soldado e a paciência do la-
vrador: como soldado, terei que sacrificar cer-
tos confortos e desejos para conquistar meus 
objetivos; como lavrador, terei que trabalhar 
duro com muita paciência, para depois rece-
ber a recompensa”.
  

Confira no blog da equipe ( ) ou no 
site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs) os resultados obtidos pelos 
atletas, além de fotos e outras informações. 

www.correunicamp.blogspot.com

Quem é atendido por ela ou a vê dia-
riamente na divisão de odontologia do 
Cecom talvez não imagine que, além de 
cirurgiã, ela é atleta de triatlo. Mas são 
essas duas atividades, entre outras, co-
mo cuidar das filhas, por exemplo, que 
compõem o dia-a-dia da dentista Dani-
ele Pedro, funcionária da Unicamp há 
17 anos.

Quando não está vestindo seu jaleco 
branco, pode-se ter certeza que Da-
niela está treinando. Autoavaliada co-
mo metódica, ela mantém uma rotina 
muito disciplinada para poder conciliar 
a profissão, o esporte e a família. Acor-
da diariamente às 6h e treina rigorosa-
mente de duas a três horas por dia. Tal 
disciplina tem dado resultados satisfató-
rios à atleta, que é a atual vice-campeã 
paulista da modalidade de triatlo do in-
terior, competição que ocorreu em Ara-
ras, neste segundo semestre.

A mais recente prova da qual partici-
pou, no entanto, o TriStar Rio, ocorrido 
em 14 de outubro, trouxe alguns fatores 
peculiares na carreira da atleta. Além de 
ser a primeira edição do evento no Bra-
sil, este foi o primeiro triatlo que Daniele 
competiu mediante patrocínio. Apoiada 
pelo GGBS, ela conta que a experiência 
foi desafiadora, dado o medo que sentiu 
devido ao mau tempo. “Uma frente fria 
atingiu o Rio de Janeiro, trazendo chu-
va, temperatura baixa e ressaca no mar. 
Especialmente para mim, isso é rele-
vante, pois, tenho muita dificuldade na 
natação e o mar revolto me causa muito 
medo. Entrei 30 minutos antes da larga-
da para aquecer no mar e fiquei muito 

assustada com a altura das ondas e com a 
correnteza. ”Mesmo assim, Daniele superou 
os 1000 metros de natação devido à calma 
com que encarou a adversidade. 

Ainda na prova, a atleta pedalou 100 km 
em 3 horas e 20 minutos e correu 10 km em 
pouco menos de 5 horas de prova. Ela relata 
que se sentiu realizada após o término da 
competição, simplesmente pelo fato de ter su-
perado uma dificuldade, e enfatiza que não é 
profissional, mas sim, uma amadora.

Entre as modalidades do triatlo (natação, ci-
clismo e corrida), ela confessa que natação é 
na qual se sai pior. Diferente do que ocorre 
com corrida, por exemplo, que pratica desde 
os 15 anos, quando seu padrinho a convidou 
a fazer Cooper. Anos mais tarde, participou de 
sua primeira maratona, aos 24 anos, em No-
va Iorque, onde correu 42 km. De maneira 
geral, ela conta que sempre gostou de qual-
quer tipo de esporte e já foi até bailarina clás-
sica durante 15 anos.

A natação só começou a ser praticada tar-
diamente, e por acaso. Após diagnosticar um 
problema respiratório em suas filhas gêmeas, 
Daniele as colocou em aulas de natação, por 
sugestão médica. E como passava o todo o 
tempo da aula esperando-as, resolveu apren-
der a nadar, também. Com isso, o próximo 
passo foi praticar o triatlo, por sugestão da 
professora Rosana Merino, sua atual treina-
dora.

Hoje, a resistência de Daniele permite que 
nade 4 km, no mar, pedale 180 km e corra 42 
km. E completa que, em sua carreira de cirur-
giã dentista, ela aplica atualmente muito da 
disciplina e determinação adquiridos no es-
porte.

Daniele Pedro:  cirurgiã dentista 

no Cecom e atleta dedicada

Nossa Gente 
além da Unicamp

Nossa Gente 
além da Unicamp

Funcionária da Unicamp se destaca por sua paixão ao esporte

Nadri Camacho, da Faculdade 
de Educação: acostumada com 

o pódio.



Mais um ano chega ao fim, e o Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) tem 
muito a comemorar. Em 2012 ocorreram 
diversas ações do grupo que, juntamente aos 
funcionários, trabalhou para que iniciativas e 
projetos se consolidassem, colaborando para 
o desenvolvimento daqueles que integram a 
Unicamp. 

Editais e eventos marcaram doze meses de 
muita dedicação e empenho. No primeiro 
semestre do ano, por exemplo, foram apro-
vados, pelo edital, mais de 32 projetos, den-
tre eles eventos, programas e ações comu-
nitárias, promoção de qualidade de vida, 
desenvolvimento profissional e humano, pu-
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Seminários

PREAC: Cinco seminários, promovidos pela 
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Co-
munitários (PREAC) e pela Coordenadoria de 
Assuntos Comunitários (CAC) em parceria 
com o Grupo Gestor 
de Benefícios Sociais 
(GGBS), foram rea-
lizados ao longo do 
ano. A finalidade dos 
seminários é a for-
mação de extensio-
nistas comunitários. As 
edições realizadas en-
focaram as seguintes 
temáticas: desafios e 
perspectivas da exten-
são universitária; co-
municação; educa-
ção; meio ambiente, e uma edição especial 
intitulada “Momento CAC Vira & Volta”. O 
projeto terá continuidade em 2013. Fique 
atento ao site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs) e 
participe.

X Seminário Paulo Freire: A décima edição 
do seminário, que faz parte do Fórum 
Permanente de Arte, Cultura e Educação, 
reuniu, nos dias 18 e 19 de setembro, 
pesquisadores e admiradores do filósofo e 
educador brasileiro, provenientes de Cam-
pinas e de diferentes regiões do Brasil e do 
mundo.

Realizado pela Coordenadoria Geral da 
Unicamp (CGU) e pelo Instituto de Artes (IA), 
o evento teve, também, o apoio do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais (GGBS), da 
Biblioteca Popular Paulo Freire e do Sindicato 
dos Trabalhadores da Unicamp (STU). O 
evento foi organizado pelo funcionário Fran-
cisco Genézio Lima de Mesquita (confira 
matéria no Informativo GGBS nº 39 – no site 
do GGBS), e contou com a participação de 
docentes e funcionários da Unicamp que 
apoiaram o projeto ao longo de seus dez 
anos de trajetória.
   

Dia Internacional da Mulher

O Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS) preparou, na manhã do dia 08 de 
março, para todas as funcionárias da Uni-
versidade, uma homenagem ao Dia Interna-
cional da Mulher. O evento, que abriu o 

blicações temáticas, atividades motivacio-
nais, culturais e desportivas, atividades for-
madoras de cidadania e de valorização pro-
fissional e integração corporativa

Foram oportunidades que possibilitaram a 
participação direta de funcionários e docen-
tes. Um dos destaques foi o projeto da equipe 
do CIS-Guanabara, apoiado pelo edital 
GGBS. Intitulado “Caixa de Livros”, a inicia-
tiva é voltada ao incentivo à leitura.

Oficinas e fóruns permanentes também fo-
ram destaque, levando ao público diferentes 
discussões e, ao mesmo tempo, possibi-
litando a troca de conhecimentos. Vale res-
saltar o Programa de Autonomia Financeira 

(PROAF), que forneceu aos funcionários, por 
meio de palestra e oficina, a oportunidade de 
sanar suas dúvidas quanto a problemas co-
muns do dia-a-dia, a exemplo das taxas de 
juros e do endividamento.

Uma novidade de 2012 foi o fornecimento 
de novos cartões auxílio-alimentação. A em-
presa Sodexo passou a incorporar, após pro-
cesso licitatório, o Programa de Auxílio Ali-
mentação, distribuindo cartões magnéticos a 
todos os funcionários.

Lançamentos de livros também fizeram par-
te das realizações deste ano. Vale destacar, 
aqui, dois deles: o “Faço Parte Desta Histó-
ria”, que conta a trajetória de funcionários 

que iniciaram a carreira como guardinhas, 
mensageiros ou patrulheiros; e o “Sustentar a 
Páxis: a Educação Infantil como Obra de Ar-
te”, que oferece aos educadores da primeira 
infância reflexões sobre como aprimorar o 
ensino nas escolas.

Eventos comemorativos também ganha-
ram espaço ao longo dos meses no calen-
dário do GGBS. Lembramos do sucesso das 
celebrações do dia das mães, do dia da 
mulher, do dia do secretário e, também, de 
espaços abertos ao esporte, como a Copa 
GGBS de Futebol Society.

Confira abaixo um resumo das principais 
realizações do ano de 2012. 

calendário de atrações organizadas pelo 
GGBS, aconteceu no auditório da Diretoria 
Geral de Administração (DGA), e relembrou os 
mais de cem anos que o dia é comemorado.

Presidindo a mesa de abertura, o reitor Fer-
nando Costa ressaltou a importância 

fundamental das mulhe-
res na Unicamp.

Homenagens e apresen-
tações também encan-
taram o público.

Um dos destaques foi a 
presença da coordena-
dora da Diretoria Geral 
de Recursos Humanos, 
Patrícia Maria Morato Lo-
pes, que prestou home-
nagem especial a duas 
e x - f u n c i o n á r i a s  d a  

Universidade. O evento comemorativo ainda 
contou com a apresentação de 40 crianças de 
do Centro de Convivência Infantil (CECI) que 
homenagearam todas as mulheres cantando 
“Maria, Maria”, sucesso interpretado por Elis 
Regina, Milton Nascimento, Roupa Nova e 
outros.

Completando a cerimô-
nia, as mulheres que 
lotaram o auditório as-
s is t i ram à pales t ra 
“Evolução dos Direitos 
da Mulher”, ministrada 
por Norma Kyriakos, 
procuradora do Estado 
de São Paulo e repre-
sentante da Ordem dos 
Advogados do Brasil 
(OAB). Para finalizar, to-
dos se contagiaram com 
a palestra divertida apresentada pelo Dr. Jamiro 
Wanderley sobre “A Importância da Mulher”.

Dia das Mães

A data foi comemorada como mais um evento 
especial organizado pelo GGBS. A palestra 
musicada "O amor incondicional – A história de 
dois irmãos em busca de superação" foi 
realizada em 11 de maio, e teve a presença dos 
irmãos Gontijo, do Projeto Mano Down. 
Contemplados com duas apresentações - de 
manhã no auditório da Biblioteca Central César 
Lattes e à tarde no anfiteatro do Hospital das 
Clínicas, os presentes puderam aproveitar cada 

minuto de uma história exemplar de superação. 
Após a abertura, realizada por Leonardo Gon-
tijo, ele apresentou a todos seu irmão, Eduardo 
Gontijo, o “Dudu”, portador de síndrome de 
Down. Leonardo homenageou o irmão es-
crevendo o livro "Mano Down: Relatos de um 
Irmão Apaixonado", no 
qual também iniciou o 
projeto "Mano Down", que 
visa mostrar pessoas com 
qualquer deficiência e que 
podem levar uma vida nor-
mal.

A palestra teve muitos mo-
mentos marcantes, com 
declarações de amor e 
afeto, e uma demons-
tração única de Dudu to-
cando um repertório de 
diversas músicas brasilei-
ras no cavaco e no pandeiro. 

Conheça mais o trabalho dos irmãos Gontijo. 
Acesse o site www.manodown.com.br

 Dia do secretário

No dia 27 de setembro, o GGBS, em parceria 
com a Agência de Forma-
ção Prof iss ional  da 
Unicamp (AFPU), prestou 
homenagem a todos os 
funcionários administra-
tivos que exerecem ativi-
dades secretariais na uni-
versidade.

O evento, realizado no 
auditório da Faculdade 
de Ciências Médicas 
(FCM), foi composto por 
uma mesa solene com as 
presenças do coordena-

dor geral da Unicamp, Edgar Salvadori De 
Decca, o chefe de gabinete, José Ranali, a 
diretora da AFPU, Gláucia Lorenzetti, e o 
coordenador do GGBS, Edison Lins.

Além de homenagens, foram realizadas, tam-
bém, reflexões sobre a importância destes 
profissionais na Unicamp. O evento foi en-
cerrado com uma apresentação de dança.

Copa GGBS

A Copa GGBS de Futebol Society conheceu 
seus novos campeões no dia 27 de outubro, 
em decisão ocorrida no Clube do Boca 

Juniors, no Parque Industrial em Campinas. 
Iniciada no primeiro sábado de setembro, a 
Copa incentivou a integração entre os 
participantes, funcionários da Unicamp e 
Funcamp, em uma saudável competição.

O título da categoria Veteranos ficou com a 
equipe da Funcamp, 
que venceu o time 
Blue Bulls por 9 a 1, 
conquistando o bi-
campeonato.  Na 
categoria Master, o 
troféu foi erguido pe-
los Velhinhos da 
Unicamp, que ven-
ceram a equipe da 
Faculdade de Educa-
ção Física (FEF) com 
um gol na prorroga-

ção, após empate de 2 a 2.

“Faço Parte Desta História”

O segundo volume do livro “Faço Parte 
Desta História” teve seu lançamento oficial 
no dia 21 de setembro, no Auditório da 
Diretoria Geral da Administração (DGA).

A publicação, elaborada pelas jornalistas 
Maria Alice da Cruz Paula, Raquel Cristina 
do Carmo Santos e Talita Alves Matias, 
celebrou os 45 anos da Universidade - 
completos em 2011 -, homenageando, ao 
mesmo tempo, seus funcionários.

Os primeiros minutos do lançamento foram 
dedicados a uma homenagem especial ao 
reitor da Unicamp, Fernando Costa, pelo 
apoio ao desenvolvimento da obra, pelas  
sugestões, pelo resgate da memória da 
Unicamp e, principalmente, pela oportu-
nidade concedida para sua realização. 

A Comissão Organizadora do projeto pres-
tou também homenagem aos ex-reitores da 
Unicamp pelo acolhimento e pelo apoio às 
suas propostas e, também, a todos os fun-
cionários.

A continuidade do evento deu-se com a 
apresentação do grupo de teatro Troupe 
Per Tutti, formado por alunos da Unicamp, 
especialmente convidados para encenar de 
uma forma alegre as diversas histórias con-
tidas na obra. 

73ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

AMPLIAÇÃO DA DIVULGAÇÃO E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA 
MONTADA PARA RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS DESCARTÁVEIS  

APRESENTAÇÕES DA COMÉDIA POPULAR “O FERREIRO E A 
MORTE” 

ATIVIDADES MOTIVACIONAIS E CULTURAIS 

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO, REVISÃO DOS POPS E DISCUSSÕES 
TÉCNICAS 

DIA MUNDIAL DA SAÚDE 

DIA MUNDIAL LAVAGEM DE MÃOS 

ENCONTRO COM A FLOR - COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES

FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO PESSOAL 

FORUM: ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS 

GINÁSTICA LABORAL  

HOMENAGEM A 57 FUNCIONARIOS DO IFGW 

JORNADA DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 

LIVRO - FORMATO IMPRESSO E DIGITAL - UMA PROPOSTA SEMI-
PARTICIPATIVA 

LIVRO SOBRE HISTÓRIAS DE FUNCIONÁRIOS DA ENFERMAGEM

OFICINA EM UM LABORATÓRIO DE PESQUISA, MEMÓRIA E 
PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DA UNICAMP 

OFICINAS PARA APOSENTADOS 

OFICINA FAZERES ESPELHADOS -  FCM 

PRODUÇÃO DE EXEMPLARES DA REVISTA SERVIÇO SOCIAL & 
SAÚDE 

PROGRAMA DE ATIVIDADE PARA GRUPOS ESPECIAIS 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

PROJETO CAIXA DE LIVRO 

PROJETO CORAL DO COTUCA 

PROJETO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 
ESTAGIÁRIOS DA DGA 

PROJETO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 
PATRULHEIROS DA DGA  

PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO NA DEDIC 

PROJETO FAZER E ACONTECER – PIQ 

PROJETO MOLDURA MUSICAL

PROJETO ORQUESTRA COMUNITÁRIA DA UNICAMP 

PUBLICAÇÃO DE LIVROS 

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS 

SEMANA MULTICOLORIDA - 10 ANOS ESPAÇO CULTURAL CASA DO 
LAGO 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ETENSIONISTAS COMUNITÁRIOS 

YOGA PARA FUNCIONÁRIOS DO FCA 

YOGA PARA FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA 

YOGA E WORKSHOP PARA FUNCIONÁRIOS DA FEQ 

Apoio a projetos e eventos 
através de Editais Públicos

Em 2012 o GGBS, através de dois editais públicos, apoiou mais de 
30 projetos e eventos. Confira:

Importante: em 2013, no início de cada semestre, o GGBS publicará novos editais. As 
inscrições deverão ser feitas pelo site do GGBS, através de formulário própio. Fique atento!

Apresentação do grupo teatral Troupe Per Tutti, durante lançamento 
da segunda edição do livro "Faço Parte desta História"

Time Velhinhos da Unicamp comemora a conquista 
da taça na categoria Masters, na Copa GGBS 

Seminário Paulo Freire reúne, na Unicamp, 
 participantes do Brasil e do exterior 

OFICINA FAZERES ESPELHADOS -  FCM

AULAS DE YOGA PARA FUNCIONÁRIOS

OFICINA EM UM LABORATÓRIO DE PESQUISA, MEMÓRIA 
E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DA UNICAMP

SEMANA DA ENFERMAGEM

GGBS consolida ações importantes no calendário da Unicamp em 2012
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Dia da Integração: artes, brincadeiras e participaçãoDia da Integração: artes, brincadeiras e participação
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Equipe Unicamp GGBS/LABEX: esporte, lazer e integraçãoEquipe Unicamp GGBS/LABEX: esporte, lazer e integração

Funcionários da Unicamp e familiares se 
reuniram no 2º Dia da Integração, que agitou 
o espaço desportivo da Faculdade de Educa-
ção Física (FEF) no terceiro sábado de novem-
bro. O evento ofereceu vasta programação, 
com apresentações artísticas para todas as 
idades, além de atividades recreativas para 
crianças e adolescentes, incluindo o 2º 
Festival de Futebol para Menores. 

Durante toda a manhã, as crianças pude-
ram desfrutar de cama elástica, balão pula-
pula, tênis de mesa, badminton, malabares e 
pintura facial, acompanhadas por recreadores 
e pelos próprios pais. “É muito bacana eventos 
como esse. Uma oportunidade de reunir nossa 
família juntamente com amigos queridos de 
profissão, já que na rotina diária não conse-
guimos nos encontrar, em função da correria. 
Este evento nos proporcionou um final de 
semana gratificante”, disse a funcionária da 
Biblioteca Central, Maria Edna.

O Centro de Saúde da Comunidade - 
Cecom -  forneceu orientações sobre saúde e 
bem estar, além de outros benefícios ofere-
cidos pelo órgão. A funcionária da unidade, 
Kelly de Oliveira, disse o quanto é importante 
integrar, em eventos como esse, o trabalho 
oferecido pelo Cecom. “Estamos aqui para 
esclarecer todas as dúvidas sobre saúde e 
prevenção de doenças e, claro, trouxe meu 
filho para aproveitar as brincadeiras. Com 
certeza, hoje é um dia muito alegre e pro-
veitoso”.

A programação cultural do evento contou 
com  grupos de dança de rua, artes circenses, 
capoeira, além da presença especial dos 
irmãos Gontijo, do Projeto Mano Down 
(confira destaque nesta página).

Prestigiando o evento, o reitor da Unicamp, 
Fernando Costa, parabenizou o GGBS pela 
iniciativa que, segundo ele, incentiva a ami-
zade entre os funcionários e mostra aos filhos 
um pouco do lugar onde os pais trabalham.

Para a realização do evento, o GGBS con-
tou com o apoio do Centro de Saúde da 
Comunidade (CECOM), da Faculdade de 
Educação Física (FEF) e da Prefeitura do 
Campus. Confira mais informações e galeria 
de fotos do evento no site do GGBS 
(www.gr.unicamp.br/ggbs).

Os irmãos Eduardo e Leonardo Gontijo, 
fundadores do Projeto Mano Down, fizeram 
apresentação especial no evento, acom-
panhados pelo grupo de samba Trem dos 
Onze.

Existente há um ano e meio, o projeto foi 
uma iniciativa de Leonardo para dar maior 
autonomia ao irmão mais novo, Dudu, co-
mo é carinhosamente chamado, portador 
da Síndrome de Down. O projeto inclui, ho-
je, palestras, livros e shows, e se expandiu 
para poder alcançar outras famílias. “A ideia 
é acolher outras famílias com membros que 
possuem Síndrome de Down e mostrar o 
lado positivo disso”, explica Leonardo.

Dudu, hoje, um dos membros do grupo 
Trem dos Onze, é músico profissional. Com 
oito anos de estrada, ele conta que apren-
deu a tocar, de início, observando seu primo 
tocando violão. Posteriormente, passou a ter 
aulas de cavaquinho e a aprender outros 
instrumentos. Na banda, onde começou to-
cando pandeiro,  hoje é o responsável pelo 
cavaquinho e banjo.

Sobre estar no palco no 2º Dia da Inte-
gração, Dudu Gontijo expressa que se sente 
alegre e emocionado pelo convite. “Eu toco 
sempre com muito amor e dedicação. Digo 
que quando toco, pego minhas emoção e 
passo para o cavaquinho. Cada nota que eu 
toco é um sentimento que eu transfiro para o 
instrumento.”

Mano Down no Dia da Integração

Dudu Gontijo: uma história de 
amor e superação

“Mente sã em corpo são”. Esse é o lema da 
parceria entre o LABEX - Laboratório de Biquí-
mica do Exercício, e o Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais, que beneficia funcionários e 
alunos atletas no auxílio da valorização do 
esporte, além de motivar a prática como 
qualidade de vida. E foi dessa parceria que a 
equipe, composta por amantes do esporte, se 
mostrou nas principais corridas do Brasil.

Coordenada pela professora do departa-
mento de Bioquímica no Instituto de Biologia, 
Denise Vaz de Macedo, a equipe Unicamp 
GGBS/ LABEX se tornou uma família ao longo 
do tempo em que treinam e participam das 
competições. Todos destacam o projeto como 
meio de buscar no esporte o equilíbrio físico e 
psicológico na vida diária, com treinamentos 
e acompanhamento multiprofissional, incluin-
do nutricionistas, fisioterapeutas e professores 
capacitados, tudo da Unicamp.

Esse é o caso da funcionária da Faculdade 
de Educação, Nadir Camacho, que há 22 

anos se descobriu atleta através da Corrida da 
Integração, na qual ganhou sua primeira me-
dalha. Premiada, Nadir já coleciona 825 pre-
miações, incluindo medalhas e troféus. Em seu 
currículo, constam corridas importantes no ca-
lendário esportivo, como a de São Silvestre, 
em que foi vice-campeã em 2011 na catego-
ria da sua faixa etária.

A funcionária ressalta a importância do es-
forço e da disciplina do atleta, essenciais para 
quem deseja seguir essa carreira. “A atividade 
física só traz benefícios para nossas vidas. Sou 
muito disciplinada, sigo sempre o lema da 
obediência do soldado e a paciência do la-
vrador: como soldado, terei que sacrificar cer-
tos confortos e desejos para conquistar meus 
objetivos; como lavrador, terei que trabalhar 
duro com muita paciência, para depois rece-
ber a recompensa”.
  

Confira no blog da equipe ( ) ou no 
site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs) os resultados obtidos pelos 
atletas, além de fotos e outras informações. 

www.correunicamp.blogspot.com

Quem é atendido por ela ou a vê dia-
riamente na divisão de odontologia do 
Cecom talvez não imagine que, além de 
cirurgiã, ela é atleta de triatlo. Mas são 
essas duas atividades, entre outras, co-
mo cuidar das filhas, por exemplo, que 
compõem o dia-a-dia da dentista Dani-
ele Pedro, funcionária da Unicamp há 
17 anos.

Quando não está vestindo seu jaleco 
branco, pode-se ter certeza que Da-
niela está treinando. Autoavaliada co-
mo metódica, ela mantém uma rotina 
muito disciplinada para poder conciliar 
a profissão, o esporte e a família. Acor-
da diariamente às 6h e treina rigorosa-
mente de duas a três horas por dia. Tal 
disciplina tem dado resultados satisfató-
rios à atleta, que é a atual vice-campeã 
paulista da modalidade de triatlo do in-
terior, competição que ocorreu em Ara-
ras, neste segundo semestre.

A mais recente prova da qual partici-
pou, no entanto, o TriStar Rio, ocorrido 
em 14 de outubro, trouxe alguns fatores 
peculiares na carreira da atleta. Além de 
ser a primeira edição do evento no Bra-
sil, este foi o primeiro triatlo que Daniele 
competiu mediante patrocínio. Apoiada 
pelo GGBS, ela conta que a experiência 
foi desafiadora, dado o medo que sentiu 
devido ao mau tempo. “Uma frente fria 
atingiu o Rio de Janeiro, trazendo chu-
va, temperatura baixa e ressaca no mar. 
Especialmente para mim, isso é rele-
vante, pois, tenho muita dificuldade na 
natação e o mar revolto me causa muito 
medo. Entrei 30 minutos antes da larga-
da para aquecer no mar e fiquei muito 

assustada com a altura das ondas e com a 
correnteza. ”Mesmo assim, Daniele superou 
os 1000 metros de natação devido à calma 
com que encarou a adversidade. 

Ainda na prova, a atleta pedalou 100 km 
em 3 horas e 20 minutos e correu 10 km em 
pouco menos de 5 horas de prova. Ela relata 
que se sentiu realizada após o término da 
competição, simplesmente pelo fato de ter su-
perado uma dificuldade, e enfatiza que não é 
profissional, mas sim, uma amadora.

Entre as modalidades do triatlo (natação, ci-
clismo e corrida), ela confessa que natação é 
na qual se sai pior. Diferente do que ocorre 
com corrida, por exemplo, que pratica desde 
os 15 anos, quando seu padrinho a convidou 
a fazer Cooper. Anos mais tarde, participou de 
sua primeira maratona, aos 24 anos, em No-
va Iorque, onde correu 42 km. De maneira 
geral, ela conta que sempre gostou de qual-
quer tipo de esporte e já foi até bailarina clás-
sica durante 15 anos.

A natação só começou a ser praticada tar-
diamente, e por acaso. Após diagnosticar um 
problema respiratório em suas filhas gêmeas, 
Daniele as colocou em aulas de natação, por 
sugestão médica. E como passava o todo o 
tempo da aula esperando-as, resolveu apren-
der a nadar, também. Com isso, o próximo 
passo foi praticar o triatlo, por sugestão da 
professora Rosana Merino, sua atual treina-
dora.

Hoje, a resistência de Daniele permite que 
nade 4 km, no mar, pedale 180 km e corra 42 
km. E completa que, em sua carreira de cirur-
giã dentista, ela aplica atualmente muito da 
disciplina e determinação adquiridos no es-
porte.

Daniele Pedro:  cirurgiã dentista 

no Cecom e atleta dedicada

Nossa Gente 
além da Unicamp

Nossa Gente 
além da Unicamp

Funcionária da Unicamp se destaca por sua paixão ao esporte

Nadri Camacho, da Faculdade 
de Educação: acostumada com 

o pódio.
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EDITORIAL
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Parcerias comerciais e educacionais reforçam
a qualidade de vida para os funcionários e 

docentes da Unicamp
Missão Corporativa

SESI, SESC e SENAC são algumas das opções 

Além do Programa de Apoio ao Servi-
dor Estudante (Proseres), que oferece bol-
sas de estudo em mais de 15 instituições 
de ensino superior conveniadas ao pro-
grama, outras parcerias se destacam nos 
serviços oferecidos pelo GGBS.

Uma delas é a parceria como Serviço 
Social da Indústria (SESI), que oferece 
apoio ativo na implantação e desen-
volvimento de projetos incluindo edu-
cação, lazer, esportes, e cultura (a unida-
de disponível da parceria é o SESI-Amo-
reiras). Artesanato e artes plásticas, culi-
nária, costura e moda além da progra-
mação diária que inclui aulas ministradas 
por professores capacitados, de ginástica, 
hidroginástica, musculação, e natação, 
são algumas das opções encontradas no 
cronograma diário do SESI. É oferecido 
também um centro de lazer que conta 
com um teatro inaugurado em agosto do 
ano passado. Com capacidade para 374 
pessoas, incluindo 8 cadeiras para pes-
soas com deficiência, o teatro SESI-Amo-
reiras contém uma programação cultural 
mensal, em sua maioria gratuita, espe-
cialmente escolhida para os mais diversos 
públicos. Abrangem montagens teatrais, 
apresentações musicais, de dança, dis-
cussões literárias, entre outras demandas 
culturais.  

O Serviço Social do Comércio (SESC) é 
outra significativa parceria. A unidade 
inclusa na parceria é a do SESC-Cam-
pinas. Com o objetivo de proporcionar o 
bem-estar e melhorar a qualidade de vida 
dos beneficiários, o SESC apresenta uma 
vasta programação, com ações artísticas 
incluindo cinema, dança, literatura, mú-
sica, teatro, além de espetáculos, shows, 
exposições, festivais, oficinas, cursos e 
aulas abertas. Através da parceria entre a 

O GGBS, implantado em 2006 com o intuito de fazer 
avançar, em programas e ações, as diversas atividades 
já em realização e acrescentar outras, dentro do 
campo dos chamados benefícios espontâneos, tem 
neste ano de 2012, em etapa final, um saldo intenso 
de trabalho. Ações que se inserem no campo do 
desenvolvimento humano e educacional, da inte-
gração, da motivação, de benefícios específicos e de 
assistência social abrangente, foram realizadas e 
outras, de caráter mais permanente, ocorrem con-
tinuamente. Um destaque para o IV Simpósio de 
Profissionais da Unicamp -  Simtec, evento que mostra 
a qualificada face acadêmica dos profissionais da 
Unicamp. Neste ano, além de uma programação 
integradora na perspectiva do objetivo acadêmico, foi 
iniciada a entrega do Prêmio Simtec de Reconhe-
cimento. O primeiro a receber a láurea foi o ator Lima 
Duarte. Merecido pelo conjunto da obra. Mas a pre-
sença do ator foi marcante pelo diálogo que esta-
beleceu com a comunidade toda, representada por um 
auditório lotado por funcionários, docentes e alunos e 
da comunidade externa. O evento, realizado com 
regularidade e apoio das administrações da Unicamp, 
há três edições, é assunto desta edição do Informativo 
GGBS. Uma outra ação, esta ainda mais abrangen-
temente múltipla, que reportamos nesta edição é o 
conjunto de projetos e ações apoiadas pelo GGBS, 
através de editais e por aprovação do Conselho 
Orientador do  Grupo. Não há dúvida que este formato 
tem trazido oportunidades diversas e todas dentro da 
missão corporativa do órgão. Ganha a comunidade 
como um todo, uma vez que o GGBS marca presença 
nas diversas unidades e órgãos de forma permanente, 
e também ganha a instituição com ações comunitárias 
qualificadas, propostas por integrantes da univer-
sidade. Isso além de manter o apoio e o custeio ao 
Programa Domingo no Lago, da Pró Reitoria de Ex-
tensão e Assuntos Comunitários e também os Pro-
gramas associados ao GGBS, como o Farra nas Férias, 
sempre em janeiro, e o Férias no Museu, com duas 
edições anuais. Outro destaque, acontecido recen-
temente, foi a segunda edição do Dia da Integração e 
Cidadania, neste ano em parceria com a FEF - 
Faculdade de Educação Física. Um tempo para apro-
ximar a universidade da sua própria comunidade e 
também com a sociedade adjacente. Um conjunto de 
ações, dentro de uma missão corporativa e de plane-
jamento estratégico. Confira, e participe. É também 
assim uma forma de desejar que o novo ano traga, 
como em 2012, coisas boas e interessantes. 

Re
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Unicamp e o SESC, operacionalizada pe-
lo GGBS, na condição de matrícula de 
interesse social aberta a funcionários e 
docentes, que dá acesso a esses serviços e 
outras atividades do SESC, incluindo o uso 
da Unidade Bertioga em período de baixa 
temporada. A programação de verão do 
SESC também é um diferencial nessa par-
ceria 

E neste ano o GGBS renovou mais uma 
parceria. Trata-se do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC), que 
desde sua criação, em 1946, tornou-se 
principal agente da educação profissional 
voltada para o setor do comércio de bens, 
serviços e turismo no Brasil. 

Para os funcionários (Unicamp/ 
Funcamp) o SENAC oferece descontos 
nos cursos de qualificação profissional e 
técnicos, nos cursos livres, de extensão 
universitária, de pós-graduação Lato 
Sensu, e eventos como, workshops, con-
gressos, feiras, palestras, e seminários. Os 
dependentes de até 24 anos de idade e 
cônjuges também são beneficiados pela 
parceria. Os cursos podem ser realizados 
nas unidades do SENAC em Campinas, 
Limeira e Piracicaba. Outros descontos 
diferenciados aos beneficiários são de vá-
rios produtos e serviços como, por exem-
plo, em diárias de reservas individuais no 
grande Hotel São Pedro e grande Hotel 
Campos do Jordão, na alta e baixa tem-
porada. Aquisição de livros e outros pro-
dutos da editora SENAC também inserem 
descontos especiais para os funcionários e 
docentes da universidade. 

Aproveite esses e outros benefícios que 
essas parcerias oferecem. Acesse o site do 
GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs) ou ligue 
nos ramais 15101,14848 ou 14849 para 
mais informações.

PROSERES
Programa de Apoio ao Servidor Estudante

O recadastramento e novas inscrições 
para o primeiro semestre de 2013 serão 
abertas em breve. Acesse o site do GGBS 
e Informe-se sobre os benefícios 
oferecidos pelo Programa.
A secretaria do Programa atende pelo 
ramal14854. www.gr.unicamp.br/ggbs

Trabalhos

Nesta quarta edição, o Simtec conseguiu 
reunir mais de 330 trabalhos de funcionários 
da Universidade. No formato de pôsteres, eles 
permaneceram em exposição na Casa do 
Lago durante os dois dias de evento. 

Durante a programação do evento, 36 
trabalhos foram apresentados nas sessões 
orais. O funcionário da Faculdade de Enge-
nharia Elétrica e de Computação (FEEC), 
Nestor Ezequiel de Oliveira, expôs o trabalho 
“Reestruturação Organizacional do Almo-
xarifado da FEEC: buscando padronização e 
melhorias no atendimento”. Ele conta que seu 
fator primordial foi a organização de instru-
mentos de medição, equipamentos, materiais 
e kits didáticos eletrônicos utilizados na FEEC. 
“Este trabalho qualificou o setor do almo-
xarifado para melhor atender às necessidades 
da faculdade. Foi um ano de testes para dire-
cionar qual a melhor forma na realização des-
ta reestruturação. O resultado foi positivo, e 
agradeço por apresentá-lo no Simpósio”.
   

Minicursos

Com um total de 35 minicursos, funcionários e 
docentes da Unicamp trocaram experiências e 
conhecimento. Cerca 1200 inscritos se distri-
buíram nas diversas áreas de interesse, regis-
trando participação satisfatória e ótima recep-
ção dos minicursos. Confira no site do IV 
Simtec a relação dos minicursos e galeria de 
fotos.
    

Palestras

A primeira palestra do Simpósio foi con-
duzida pelo professor e médico Jamiro da 
Silva Wanderlei, que falou sobre relacio-
namento humano e ambiente profissional. 
Com sua oratória cativante, Dr. Jamiro falou 
da possibilidade de unir um ambiente sau-
dável e confortável, no trabalho. 

O médico do departamento de clínica médica 
da FCM/Unicamp, como sempre, interagiu 
com o público, fazendo suas mágicas e 
relacionando-as com o tema. Com suas brin-
cadeiras e anedotas, demonstrou total diver-
são e descontração no simpósio. 

Sob o tema “Redes Sociais: virtudes e efei-
tos colaterais da nova comunicação digital”, o 
apresentador defendeu a importância de se 
debater sobre as possibilidades de uso do 
meio digital. Falou aos mais de 300 especta-
dores sua experiência nas redes sociais, em 
que reúne mais de 4 milhões de seguidores, 
mas defendeu que não existe uma única 
aplicação correta das mídias digitais. “Não 
tem regra, certo ou errado, todos nós estamos 
tentando aprender juntos. Cada vez que 
venho a um evento desses, venho, também, 
para ouvir como vocês estão lidando com as 
redes.” 

No último dia do evento, o consagrado 
ator Lima Duarte encerrou com chave de ouro 
a série de palestras do IV Simtec. 

Convidado para falar de sua trajetória 
segundo a temática do simpósio, “Conheci-
mento e experiência: reconhecendo fronteiras 
e construindo pontes”, Lima contou causos de 
sua infância, sua chegada a São Paulo e sua 
carreira. Durante o bate-papo, a plateia se 
divertiu com as histórias sempre bem-humo-
radas do ator. Falou de sua mãe, a quem é 
sempre grato por ter se tornado artista, e de 
seus personagens icônicos, como Sassá Mute-
ma e Sinhozinho Malta, com direito ao gesto 
característico do personagem.

Sua participação no IV Simtec lotou o Cen-
tro de Convenções e causou tumulto logo na 
chegada, quando todos os presentes pararam 
para ver o ator de perto. Cordial, Lima reser-
vou uma sessão de fotos, ao final, e foi home-
nageado pela Universidade, por meio do 
Coordenador-Geral da Unicamp, Edgar Sal-
vadori de Decca.
   

Atrações culturais

Grupo Per Tutti: o grupo teatral apresentou 
seu número inspirado nos causos do livro Faço 
Parte Desta História II, que narra a trajetória de 
profissionais que ingressaram adolescentes na 
Universidade.

Coral Zíper na Boca: o grupo se apre-
sentou no segundo dia com o concerto Canta 
Brasil, concebido pela regente Vivian No-
gueira Dias. No repertório, releituras de 
“Brasil Pandeiro”, de Assis Valente, “Qui Nem 
Jiló” e “Sabiá”, de Luiz Gonzaga. Foram duas 
apresentações: no começo da tarde e no fim. 
Em ambas, o coral foi ovacionado pelo pú-
blico, que ainda pediu “bis”.

Coral Infantil do DEdIC: sob a regência da 
professora Francine Reis, o coral encantou 
todos os presentes. Com a música “Ciranda 
da Bailarina”, de Chico Buarque, os pequenos 
estavam afinados e despertaram emoção e 
alegria, com a interpretação. Os pais e fami-
liares também prestigiaram a apresentação.

Roberto Bonifácio: Intercalando canções e 
bate-papo, o sambista regatou um pouco da 
arte do samba paulista. Ligado aos 
movimentos culturais populares, Roberto, 
junto com seu grupo, expos alguns clássicos 
das escolas de samba de São Paulo e músicas 
gravadas por Beth Carvalho e Clementina de 
Jesus.

Moldura Musical: o projeto, organizado 
pela Coordenadoria de Desenvolvimento Cul-
tural (CDC) e apoiado pelo GGBS, por meio 
de edital, ocorreu no saguão de entrada do 
Centro de Convenções. Os músicos se apre-
sentaram durante o segundo dia do simpósio.

Evento amplia seu papel de espaço de
mostra e atualização profissional

Dois dias de in-
tensa movimen-
tação no Centro de 
Convenções re-
presentaram o que 
foi o IV Simpósio de 
Profissionais da 
Unicamp, ocorrido 
nos dias 6 e 7 de 

IV SIMTEC 
novembro. O evento, na verdade, teve início 
semanas antes, com a realização de 35 mini-
cursos oferecidos por funcionários da Univer-
sidade, reforçando ainda mais seu papel de 
fórum profissional qualificado, além de ações 
como: exposição de pôsteres, palestras, mesa 
temática e atividades culturais. Iniciado em 
1997 e retomado em 2008, o Simtec perma-
nece valorizando os profissionais da Unicamp 

e suas respectivas atividades na pesquisa, no 
ensino e na extensão. 
CONPUESP: o Simtec inspirou a realização do 
1º Congresso USP, Unicamp e Unesp, reali-
zado em 2011 sob a liderança da Unicamp. E 
para o ano que vem, as universidades se 
preparam para a segunda edição do co-
ngresso, desta vez, sob a liderança da USP. 
Fique atento às informações e participe!

Para conferir todas as informações, matérias, 
galerias de fotos, etc. acesse o site do IV SIMTEC

www.simtec.gr.unicamp.br

Dr. Jamiro cativa a plateia 
com suas brincadeiras

Marcelo Tas fala sobre as
possibilidades do uso digital

Bate-papo 
descontraído com

Lima Duarte
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