
Dia Internacional 
da Mulher

Realização: Serviço Social / GGBS - Grupo Gestor de Benefícios Sociais / Unicamp

8 de março
Auditório da DGA

CONVITE 
ABERTO À 

COMUNIDADE

9:30 - Mesa de abertura com a presença de autoridades.

10:00 - Palestra com Dr. Eliano Pellini 
(ginecologista, chefe do setor de Saúde e Medicina Sexual da Faculdade de Medicina do 
ABC)

Nome da palestra:" Por que os homens não fazem amor e infelizmente, as mulheres não 
fazem sexo".

11:00 - Apresentação da peça " Mulher, ai ai mulher". Companhia de Teatro Parafernália, 
de Mogi das Cruzes.

12:00 - Apresentação do grupo musical Choro de Saia, de Piracicaba.

12:00 - Realização de uma "Feira da Beleza" composta por stands de empresas parceiras 
como Mary Kay, Lowel, Onodera Estética, Fernanda Amaral semi-jóias, Nemawash, Ong 

Férias no MuseuFérias no MuseuFarra nas FériasFarra nas Férias

Aprendizado com alegria para nossas criançasAprendizado com alegria para nossas crianças

www.gr.unicamp.br/ggbswww.gr.unicamp.br/ggbs Fale Conosco: Central de Atendimento
Ramais 15101 / 14848 - ggbs@reitoria.unicamp.br

Durante o período de férias escolares, dois programas do GGBS, em parceria com a FEF 
e Museu de Ciências, proporcionaram lazer e cultura a filhos de funcionários e docentes
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Sempre de bem com a vida e ativo. Estes são alguns dos adje-
tivos que comportam Edmilson Antônio Ortolan, técnico em 
recursos audiovisuais há 28 anos do Centro de Ensino de Línguas 
(CEL) da Unicamp. Em 1985, com muito esforço, Ortolan conse-
guiu realizar o sonho de trabalhar em uma privilegiada institui-
ção, onde começou sua história. Na extinta DGA-32, departa-
mento de finanças e orçamento, ele conferia os processos de 
todas as unidades da Unicamp, na qual utilizou o aprendizado 
para a vida pessoal, controlando as próprias finanças. 
“Nessa época não tínhamos computador, era tudo 
feito na máquina de escrever e fazíamos os cálcu-
los em máquinas. Era uma loucura”, lembra.

Ortolan é também voluntário há dez anos da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - 
CIPA, órgão responsável por preservar a 
integridade física e o bem-estar dos funcio-
nários e de todos aqueles que interagem com a 
universidade.
  

Paixão pelo teatro
   

Ortolan sempre foi apaixonado pelo teatro amador, 
atividade artística que começou a desenvolver bem antes de 
ingressar na Unicamp, em 1979. O “Cacareco”, perso-
nagem criado por ele, animava festas adultas e infan-
tis com muita desenvoltura. 

“Ainda hoje encontro com pais que na 
época tinham seus filhos pequenos e 
rimos bastante com isso, pois essas 
"crianças" já são adultas e muitas delas 
trabalham conosco”, disse.

Ortolan realizou também peças teatrais 
em periferias da região, levando um pouco de 
cultura aos bairros carentes. E até hoje faz 
questão de continuar seguindo em conjunto 
com o teatro e seu trabalho na Unicamp.

São muitas as histórias engraçadas que fazem 
parte da vida de Ortolan com a universidade. 
Uma vez ele se vestiu de papai-noel, e correu 
pelo corredor da DGA batendo um sino e 
desejando a todos um “Feliz Natal”, o gesto 

ficou marcado e alegrou aquela semana de 
natal. Outra história, em especial, ele recorda 

com carinho. “A maior loucura que já fiz foi em uma 
véspera de Páscoa, onde me vesti de coelho e 
entreguei um ovo de páscoa para uma ex-namo-
rada que também trabalhava na Unicamp. 
Imagina, eu atravessando a Praça das Bandeiras 
vestido de coelho. Foi só risada”.
  As lembranças da Unicamp são especiais 
para esse funcionário alegre e extrovertido. 
Fez muitas amizades e se sente com muita 
sorte de fazer parte da comunidade. “O 
bom de trabalhar aqui é que crescemos 
pensando no próximo, pois temos o 
objetivo de prestar serviço à comu-

nidade. Amo o que faço e me sinto privilegiado 
de construir ao longo desses anos uma história bacana 

aqui na Unicamp”. 

Edmilson ou 

Cacareco: um 

funcionário que 

exerce a alegria e

bom humor como 

atitude de vida

Nossa gente além da UnicampNossa gente além da Unicamp

Programação
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EDITORIAL

Expediente
O Informativo GGBS é uma publicação do Grupo Gestor 
de Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna 

gratuita aos servidores da Unicamp. Colaborounesta 
edição: Camila Campos Guimarães - Tiragem: 8.000 

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

 Instituído através da Portaria GR-087, de 
10/08/1993, o Programa Institucional de 
Apoio ao Servidor Estudante foi criado com o 
objetivo de estimular a continuidade dos estu-
dos dos funcionários e de seus dependentes, 
permitindo que, por meio de descontos nas 
mensalidades, através de bolsas de estudo, 
se qualifiquem e se desenvolvam profissional-
mente. 
 Em 2012, entre funcionários e dependen-
tes, foram mais de 800 beneficiados pelo  
programa. Esse dado reafirma o sucesso do 
Proseres em proporcionar suporte a todos 
que desejam concluir um curso superior.  

Reconhecimento
 Funcionário da Faculdade de Engenharia 
de Alimentos (FEA), Matheus Diniz, foi um 
dos beneficiados do programa, e acredita 
que este auxílio foi primordial no desenvolvi-
mento dos seus estudos. “É muito significativo 
programas que nos auxiliam a exemplo do 
Proseres, que além de me ajudar na questão 
financeira, concedendo desconto nas mensa-
lidades do meu curso, o programa também 
me incentiva cada vez mais buscar e expandir 
meus conhecimentos em relação ao que gos-
to de fazer”, disse. Matheus está concluindo o 
curso de Comunicação Social na Universida-
de Paulista, em Campinas. 

Expectativa é de crescimento
 São 16 instituições de ensino superior 
conveniadas (confira a lista). Todas com di-
versas opções em cursos. E para este ano o 
programa pretende alcançar ainda mais fun-
cionários e dependentes que desejam fazer 
um curso superior ou técnico e ampliar seus 
conhecimentos. Para isso, novas ações estão 
sendo planejadas. 
 José Rodrigues de Oliveira, gerente de 
programas educacionais do GGBS, enfatiza 
que o programa, em seus 20 anos, já ajudou 
a realizar  o sonho de muita gente. “Muitos 
funcionários e dependentes que se formaram 
e utilizaram o Proseres, nos relatam a impor-
tância do programa em suas trajetórias. Mui-
tos dizem que o auxílio foi fundamental e sem 
ele as coisas seriam bem mais difíceis“, disse. 

ANHANGUERA
CEUNSP 
CESUMAR 
FAJ 

Proseres completa 20 anos em agosto

FLEMING
FUMEP/EEP
GRUPO VERIS
IESCAMP 

2º Conpuesp será em julho
Reunião na Unicamp define agenda para segunda edição do Congresso 

dos Profissionais das Universidades Estaduais de São Paulo

Evento acontecerá na USP

Na reunião realizada no  dia 29/01 a Unicamp esteve representada por 
Edison Lins (coordenador do GGBS), Gláucia Beatriz de Freitas Lorenzetti 
(coordenadora da AFPU e Orlando Carlos Furlan (ATU - IE). Pela USP, es-
tiveram presentes Luciana Ielo, Pérola Ramira Ciccone, Maria de Fátima 
Bezerra e Regis Gonçalves dos Santos. Representando a Unesp, participa-
ram Livia Karina de Ameida e Arie Storch.

 Membros da equipe organizadora do 
Conpuesp se reuniram, em 29/01, para  pla-
nejar a próxima edição do evento. 
 O Conpuesp teve sua primeira edição em 
outubro de 2011. Na ocasião o evento rece-
beu mais de 1.300 inscrições e 650 trabalhos 
foram expostos no formato de pôster, expres-
sando trabalhos de reconhecida qualidade 
profissional que são desenvolvidos nas três 
importantes universidades públicas paulistas 
que, juntas, respondem por significativa par-
cela da produção científica brasileira. 

POLICAMP
PUC - CAMPINAS 
PUC - SÃO PAULO
UNIP 

SENAC 
UNISAL 
UNOPAR 
USF

Instituições conveniadas

No site do GGBS (www.gr.unicamp.br) você encontra mais informa-
ções sobre as parcerias. Caso a institução que você estuda não consta 
na lista acima, entre em contato com o Proseres.
Confira nas próximas edições do Informativo GGBS informações sobre 
as comemorações dos 20 anos do programa.

 O GGBS, organizado em 2006, se 
incorporou nos últimos anos na agenda 
e no planejamento da Unicamp, sob di-
versas formas. O modelo de gestão, tão 
inovador quanto desafiador, em muito 
tem contribuído para tal consolidação. 
Consolidação que se expressa no apri-
moramento das formas de concessão e 
de uso de programas que já funcionavam 
antes mesmo do GGBS, adesão a pla-
nos de saúde, uso de linhas de crédito, 
atendimento e apoio social em múltiplas 
questões, Proseres, etc. Que se concretiza 
também em novas ações, implementadas 
nos últimos anos, sobretudo no campo 
de eventos e projetos de relacionamento 
com as unidades e órgãos, com mais de 
60 projetos apoiados, concluídos ou em 
andamento. A realização, desde 2008, 
de três edições do Simtec - Simpósio de 
Profissionais da Unicamp, talvez seja a 
evidência maior do avanço da institu-
cionalização de um órgão de benefícios 
sociais, na administração central. Afinal, 
é o Simtec, em seus objetivos, uma ex-
pressão do vínculo intrínseco e inerente 
dos profissionais da Unicamp, com to-
dos os seus aspectos, do operacional, 
do administrativo, do acadêmico e da 
sofisticada pesquisa científica. Todos par-
ticipando e dando sustentabilidade para 
a reconhecida produção científica da 
Unicamp. Mas o Simtec rendeu outros 
frutos. O Conpuesp, iniciado em 2013, 
coordenado pela Unicamp e  integrando 
profissionais da  USP e Unesp. E agora, 
já em preparo, a segunda edição, agora 
liderado pela USP. São marcas.
 No gráfico abaixo a distribuição orça-
mentária do GGBS. 

Que acontecem de muitas outras formas. 
E com muitas parcerias, caso da que exis-
te com o Sesi, importante órgão social, 
com o qual realizamos a primeira grande 
ação comunitária de 2013. As notícias 
sobre tudo isso, vida institucional que 
também segue sua agenda, você lê, es-
pera-se que  com atenção, nesta primeira 
edição do ano do Informativo GGBS.

No cotidiano institucional

 O Conpuesp terá avanços significativos, 
no tocante a ser um evento ainda mais repre-
sentativo da produção profissional e acadê-
mica dos funcionários das três universidades 
públicas paulistas. O evento avançará ainda 
mais na integração de outras instituições uni-
versitárias públicas existentes no estado de 
São Paulo, como  a Ufscar, por exemplo. Uni-
versidades públicas de alguns países latino-
americanos também estarão  representadas, 
além de incluir representantes de outros movi-
mentos em andamento no Brasil. É hora, por-
tanto, de selecionarmos e organizarmos os 
nossos trabalhos e assim participar de mais 
este encontro de grande significado na inte-
gração profissional, conhecimento e  troca de 
experiências. Aguarde mais informações!
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 Os cursos, que serão realizados no 
período de 19 de fevereiro a 09/03, te-
rão aulas teóricas e práticas de culinária, 
com a proposta de ensinar a preparar 
diversas receitas utilizando totalmente os 
alimentos, inclusive cascas, talos e folhas 
de frutas, legumes e verduras, evitando 
o desperdício. Os alunos receberão no-
ções sobre os alimentos e suas funções, 
planejamento de compras, reconheci-
mento dos alimentos e cuidados no ar-
mazenamento, higiene e aproveitamento 
integral dos alimentos e sobras. 

Prevenção na medida certa

 Vários cursos abordam temas recor-
rentes e que trazem muita preocupação à 
população: colesterol elevado, hiperten-

Cooperativa oferece 
crédito diferenciado

 Atuante na Unicamp desde 1997, a 
CooperUnicamp é uma cooperativa do 
segmento de crédito, que opera nos limi-
tes físicos da universidade. Uma institui-
ção financeira independente, regulamen-
tada e fiscalizada pelo Banco Central do 
Brasil, ao qual mantém vínculos e obri-
gações. É norteada pelos princípios do 
cooperativismo e da ajuda mutua, e tem 
como meta o crescimento de seus asso-
ciados, através do incentivo à poupança 
e do acesso simplificado ao crédito.  
 Os benefícios da CooperUnicamp, 
seja o de participar de um sistema coope-
rativista, que visa exclusivamente o cres-
cimento de seus associados, ou auxiliar 
em seu desenvolvimento, e do meio onde 
ele está inserido, traz a possibilidade de 
participar das vantagens em adquirir esse 
segmento e as baixas taxas de juros para 
os empréstimos.
 Em relação a estes últimos, a taxa de 
juros varia conforme a quantidade de me-
ses na qual é realizado cada empréstimo. 
De 1 a 12 meses, a taxa é de 1,50%; 
de 13 a 24 meses, 1,60%; de 25 a 48, 
1,70%; e de 49 a 60 (quantidade máxi-
ma), 1,80%.
 A CooperUnicamp também trabalha 
com um plano de saúde e odontológico, 
o “Coopus”, que atende em Campinas e 
região. Mais informações pelos ramais 
14479 ou 14580, ou no site do órgão:  
www.cooperunicamp.com.br.

 Estarão abertas até o dia 23/02, no 
site da Escola de Extensão - EXTECAMP 
(www.extecamp.unicamp.br), as inscri-
ções para o curso Gestão para ONG’s.
 Já na sua quarta edição, o curso, uma 
parceria do GGBS com a Extecamp, 
aborda diversos temas importantes re-
lacionados ao entendimento das Orga-
nizações do terceiro setor em conjunto 
com a sociedade. Entre eles, o histórico 
das ONG’s, os conceitos de cidadania, 
a gestão administrativa e prestação de 
contas, a comunicação e marketing, a 
gestão de projetos socioculturais, além 
da produção do trabalho social das mais 
diversas ONG’s.
 Em 2012, o curso teve uma amplia-
ção que se deu na forma de um “Fórum 
Permanente de Empreendedorismo e Ino-
vação”, promovido pela Coordenadoria 
Geral da Universidade (CGU). O evento 
com o tema “O Protagonismo das Or-
ganizações da Sociedade Civil Sem Fins 
Lucrativos do Brasil” aconteceu no dia 10 
de outubro, no Centro de Convenções 
da Unicamp, e incluiu na programação 
palestras com autoridades e mesas de 
debates sobre o assunto.

Especialista publica livro  
sobre o terceiro setor

 Um dos responsáveis pelo curso, 
Milton Pereira, é autor do livro “Se-
meando um novo País. O terceiro se-

Cursos gratuitos e qualidade de vida

são, diabetes, obesidade, alimentação 
Saudável, e culinária na terceria idade. 
São cursos que apresentarão receitas es-
pecíficas para estes grupos, com os refe-
ridos valores nutricionais, técnicas dietéti-
cas e culinárias detalhadas, sempre com 
o foco para a culinária saudável. 

Capacitação para gestão de ONG’s

O GGBS, em parceria com o SESI, disponibiliza cursos na área da alimentação 
saudável, com 12 turmas distribuídas em seis dias da semana. 

tor e a responsabilidade socioambiental 
na construção de uma nova sociedade”. 
Com linguagem acessível e resumida a 
fim de lançar novos desafios e democra-
tizar os conceitos do setor, o livro trata de 
desvendar os mitos e paradigmas sobre 
a gestão social, a prática da governan-

ça corporativa e modelos de 
gestão do primeiro e 

segundo setores 
e a legislação es-

pecífica do terceiro 
setor. A obra foi lan-

çada em setembro de 
2011 e já é referência 

no assunto. Todos os 
inscritos no curso rece-

bem exemplar do livro.

Parcerias educacionais 
oferecem benefícios

 Além do Proseres - Programa Institucio-
na de Apoio ao Servidor Estudante, que 
mantém parceria com diversas instituições 
de ensino superior, o GGBS possui par-
ceria com diversas instituições de ensino 
infantil, fundamental, médio, pré-vestibu-
lar, cursos técnicos, etc. Todas oferecem 
descontos exclusivos para funcionários e 
dependentes. Confira algumas opções: 
Novo Anglo Barão Geraldo
40% de desconto - ensino médio e pré-vestibular. Informe-se pelo telefone 
3289-1051

Colégio Adventista de Paullínia
15% de desconto nas mensalidades - ensino fundamental e médio - Inoforme-
-se pelo telefone 3874-3224

Kumon (unidade Centro) - Matemática - Português - Inglês - Japonês
10% de desconto nas mensalidades. Informe-se pelos telefones 3012-7882 
/ 9206-4684

 Acesse o site do GGBS e confira todas 
as parcerias (www.gr.unicamp.br/ggbs).  
 São mais de 30 opções.  

Detalhe de um dos módulos do curso, ministrado pelo 
professor e especialista em ONG’s Milton Pereira
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 Entre os dias 14 e 25 de janeiro, 
a edição verão 2013 do programa 
“Férias no Museu” movimentou 200 
participantes no Museu Explorató-
rio de Ciências da Unicamp. Todos 
aprenderam e desenvolveram proje-
tos durante as oficinas realizadas: ar-
queologia, oficina desafio, estudos da 
nanotecnologia e astronomia. 
 Nesta edição a novidade ficou por 
conta de mais um tema relevante in-
cluído no cronograma do programa: 
o estudo da meteorologia.
 Realizado desde 2008, com o 
apoio do Grupo Gestor de Benefícios 
Sociais (GGBS), o “Férias no Mu-
seu” tem como objetivo oferecer ati-
vidades desenvolvidas pelo Museu de 

Ciências a filhos (crianças ou 
adolescentes) de estu-

dantes, funcioná-
rios e docentes 

da Unicamp 
e Funcamp, 
durante o 
r e c e s s o  
escolar. 
 Os par-
ticipantes 
de primei-
ra viagem 

ficaram ani-
mados com 

as atividades e 
foram muito bem 

recebidos pela equi-
pe do programa e vete-

ranos de outras edições.
 Sempre pela manhã, os participan-
tes recebiam um kit e começavam as 
atividades lúdicas do dia. Nesta edi-
ção, todos os participantes almoça-
ram no restaurante universitário (RU), 
o famoso “Bandejão da Unicamp”.
 No encerramento de cada turma, 
os familiares apreciaram as apre-
sentações dos participantes. “Fiz 

Cultura e lazer durante o período de férias escolares

 A sexta edição do programa “Farra 
nas Férias” aconteceu no período de 
7 de janeiro a 1 de fevereiro, com a 
participação de cerca de 140 crian-
ças, com idade de 7 a 14 anos, fi-
lhos de funcionários que frequentam 
o PRODECAD/  
DEDIC.

questão de comparecer, já é a segun-
da vez que minha filha participa do 
Férias”, disse Elizete Santos, funcioná-
ria da Unicamp.
 Atração especial do Museu, 
os alunos apresentaram aos 
presentes o planeta Ter-
ra a partir de diferentes 
ângulos, em um globo 
que dispõe de uma 
tela de projeção es-
férica. Através de 
imagens reais ge-
radas por satélites 
foi possível visua-
lizar, entre outras 
perspectivas, os di-
ferentes climas que 
o planeta gera em 
diferentes épocas, 
além de furacões em 
determinadas regiões 
ou o comportamento 
das ondas dos oceanos.
 Fique atento, em julho 
o Férias no Museu volta com 
a edição de inverno.

O programa,  
uma parceria entre o GGBS e a Fa-
culdade de Educação Física da Uni-
camp (FEF), tem o intuito de oferecer 
atividades motoras e lúdicas, durante 
o período de férias escolares, com 
finalidade de entretenimento, convi-
vência, ampliação dos laços de ami-

zade e noções de companhei-
rismo. Ao mesmo tempo, 

são desenvolvidas ativi-
dades em grupo para 

o alcance de metas, 
por meio de jogos 
competitivos e co-
operativos. As ati-
vidades internas 
acontecem nas 
d e p e n d ê n c i a s 
da Faculdade de 

“Férias no Museu” e “Farra nas Férias” proporcionam confraternização e muita diversão a filhos de funcionários

 Oficinas educativas no
“Férias no Museu”  

Muita farra nas férias        
da criançada  

As crianças se         
divertem com as

atividades propostas 
pelos monitores

Brincando e 
aprendendo com

a tecnologia

O orgulho de apresentar 
o projeto da turma
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Cultura e lazer durante o período de férias escolares
Educação Física da Unicamp, 
com o apoio do GGBS no cus-

teio e suporte para a sua 
realização.

Foram quatro sema-
nas de diversão e 

aprendizado, co-
ordenado pela 

equipe multipro-
fissional de mo-
nitores da FEF, 
cujo acompa-
nhamento im-
plicou em uma 
agradável con-
vivência entre 
os participan-
tes. Neste ano, 
o tema “Comer 
para aprender”, 

informou e orien-
tou as crianças e 

adolescentes sobre 
aos hábitos saudá-

veis de vida. Alimen-
tação, exercícios físicos, 

e meio ambiente foram al-
guns dos tópicos apresentados 

em forma de atividades com jogos, 
brincadeiras, pesquisas, oficinas pe-
dagógicas, e visitas em instituições 
relacionadas com o tema. 
 Dentre outras atividades, as crian-
ças aprenderam a cultivar uma horta 
orgânica, no pátio da FEF, cujos ali-
mentos foram escolhidos pelos pró-
prios alunos. 

Visita ao Zoológico de 
São Paulo  
 Os passeios foram 
um ponto marcan-
te nesta edição. 
Na manhã do dia 
18 de janeiro, a 
criançada e os 
monitores pude-
ram aproveitar 
ao máximo a vi-
sita ao Zoológico 

de 
S ã o 
P a u l o 
e conferir os 
mais variados e raros animais como 
os orangotangos, o gavial da Malásia 
(uma espécie de jacaré), os rinoce-
rontes-brancos, a ararinha-azul-de-
-lear, entre outras espécies. 
 Para alguns dos participantes o 
passeio foi ainda mais memorável, já 
que para eles era a primeira vez que 
visitavam o Zoo e a grande cidade de 
São Paulo.

Encerramento

 O reitor Fernando Costa, presente 
nas comemorações do último dia do 
“Farra nas Férias”, destacou a impor-
tância do programa que integra os fi-
lhos dos funcionários com atividades 
recreativas especialmente elaboradas 
pela equipe da FEF. “Parabenizo e 
agradeço a todos que estiveram en-
volvidos nesta edição do “Farra nas 

Férias”. É 
grati-

ficante saber que o 
programa  se tor-
nou permanente 
no calendário da 
Unicamp, sem-
pre com muito 
sucesso”.
A coordenado-
ra administrati-
va do programa, 

Daniela Soares, 
enfatizou a impor-

tância do programa 
e o crescimento signi-

ficativo em cada edição. 
“Nosso objetivo é propor-

cionar férias agradáveis e edu-
cativas ao mesmo tempo. É muito 
bom compartilhar com essas crianças 
coisas boas e que sirvam para elas 
como aprendizado para o futuro”.
Como atividade de encerramento, as 
crianças encenaram uma peça teatral 
produzida em conjunto com os mo-
nitores, buscando mostrar os bene-
fícios da união de uma alimentação 
saudável composta pelos 
três tipos de alimen-
tos básicos: os 
energéticos, as 
proteínas e o 
consumo de 
frutas e ve-
getais.
Inês Fa-
c h e t t i , 
f u n c i o -
nária do 
H o s p i t a l 
das Clíni-
cas, e mãe 
dos pequenos, 
Lucas de 9 anos, 
e Ester de 6 anos, co-
mentou o quanto seus filhos 

adoraram os dias em que partici-
param do  evento. “É maravilho-
so saber que na época de férias 
nossas crianças estão em boas 
mãos e aprendendo sobre as-
suntos importantes. Agradeço 
a todos os monitores que com 
carinho e dedicação cuida-
ram dos nossos filhos durante 
todo esse período”.

“Férias no Museu” e “Farra nas Férias” proporcionam confraternização e muita diversão a filhos de funcionários

Expectativa na fila para 
conhecer o Zoológico             

de São Paulo

Reitor Fernando Costa
prestigia encerramento

do “Farra nas Férias

As crianças se         
divertem com as

atividades propostas 
pelos monitores

Atenção total na apresentação 
dos colegas de farra
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 O Programa de Autonomia Finan-
ceira (PROAF), coordenado pelo Ser-
viço Social do GGBS, em parceria 
com a AFPU - Agencia de Formação-
Profissionalda Unicamp, tem algumas 
novidades na edição 2013. Agora, 
as oficinas de orientação financeira, 
ministradas por uma equipe multidis-
ciplinar formada pelas áreas de servi-
ço social, psicologia e economia do 
GGBS, serão realizadas na sede da 
AFPU.
 Os temas Planejamento Financei-
ro e Investimentos, serão específicos 
para as oficinas, incluindo módulos 
divididos em dois dias. A carga horá-
ria será de 6 horas para cada oficina, 
e os participantes receberão certifica-
dos emitidos pela AFPU.                        
 Funcionários da universidade po-
derão conhecer e refletir sobre ar-
madilhas de crédito, formas de in-
vestimento financeiro, planejamento 
orçamentário, maneiras de enfrenta-
mento do endividamento, entre outras 
estratégias para a conquista da auto-
nomia financeira. Para aqueles que 
precisam de um acompanhamento 
individual com a equipe multidiscipli-
nar do PROAF-GGBS, basta agendar 

um horário junto à Central de Atendi-
mento do GGBS, ou comparecer aos 
plantões de atendimento do Serviço 
Social. Cada situação financeira será 
avaliada pelos técnicos para que se-
jam traçadas as melhores estratégias 
e orientações de enfrentamento do 
desequilíbrio financeiro. 
   

Novidade
 A novidade fica por conta de uma 
vertente do PROAF voltada para os 
funcionários que ingressaram na Uni-
versidade nos últimos três anos. O 
foco desta ação é trabalhar a preven-
ção do endividamento e o planeja-
mento para aposentadoria. Fruto de 
uma parceria com a DPD/DGRH, a 
novidade terá início em abril, com tur-
mas mistas, na sede da AFPU.
 O PROAF não trabalha somente 
para quem já está com problemas 
financeiros, mas também para quem 
deseja buscar a prevenção, com di-
cas de como utilizar o dinheiro a seu 
favor. Por isso, participe das oficinas 
e solicite sua participação com o ATU 
(Assistente Técnico da Unidade) no 
RH da sua unidade, ou entre no site 
do GGBS para mais informações.

PROAF traz novidades para este ano

DICAS DO PROAF

 O crédito consignado em folha de pa-
gamento é um recurso que precisa ser uti-
lizado, quando se necessitar, com muita 
atenção, uma vez que, quando contraído, 
produz impacto na medida em que com-
promete, pelo tempo contratado, direta-
mente no seus vencimentos mensais. Sua 
utilização deve considerar também o que 
de fato agrega em seu patrimônio. Não 
limite-o apenas para consolidação de en-
dividamento. Quitação de um imóvel ou 
outro bem patrimonial ou de natureza deve 
ser considerado. 
 Antes de efetivar o contrato, faça pes-
quisa. Confira algumas dicas: 
a) verifique se as taxas informadas são 
aquelas efetivamente praticadas. Há um si-
mulador do site do GGBS e também o BC 
- Banco Central disponibiliza calculadora, 
ou procure ajuda especializada;    

b) em hipótese alguma troque contrato de 
taxa menor por outro de taxa maior, uma 
vez que isso pode provocar alongamento de 
prazos, o que comprometerá seu salário por 
tempo ainda maior;   
c) não aceite os prazos mais longos que al-
guns bancos oferecem de imediato. 
Verifique as condições de taxas em prazos 
menores; 
d) aproveite o início do ano e comece a co-
locar suas finanças pessoais e familiares em 
rota de controle e organização;  
e) Inicie um programação de poupança fi-
nanceira. A CooperUnicamp, cooperativa de 
crédito de funcionarios e docentes é uma ex-
celente alternativa.
 Confira um exemplo calculado pela média 
das taxas que os bancos conveniados para o 
consignado Unicamp/GGBS disponibilizam: 

R$10.000 - 48 meses = 48 parcelas de R$ 306,03 
(total= R$ 14.689,44)                              

R$10.000 - 60 meses = 60 parcelas de R$ 300,89 
(total= R$ 18.053,40) 

 Veja que a diferença de valor é ex-
pressiva, portanto opte sempre pela 
taxa menor e prazo idem.
 Fique atento!

Verifique o cronograma de oficinas no 
site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs)  

ou da AFPU e solicite sua inscrição 
com o Representante de Treinamento 

de sua Unidade/Órgão.

Obtenha mais informações pelos  
telefones (19) 3521-5098 / 4859  

ou pelo e-mail 
proaf@reitoria.unicamp.br

Muita atenção com o crédito consignado 
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 Ação complementar do PROAF, o 
projeto Primeiro Emprego visa ofere-
cer capacitação profissional aos filhos 
dos funcionários da Unicamp e Fun-
camp, buscando o desenvolvimento 
de suas competências para a amplia-
ção das possibilidades de inserção do 
jovem no mercado de trabalho. Além 
de possibilitar melhores condições de 
emprego, o projeto contribui também 
para a melhoria da qualidade de vida 
detodos que participam, a partir da 
possibilidade de ampliação da renda 
familiar.

70 vagas

 Nesta terceira edição, serão ofere-
cidas 70 vagas, sendo 35 para o pe-
ríodo da manhã e 35 para o período 
da tarde. As inscrições estarão aber-
tas de 25 de fevereiro a 8 de março, 
no site do GGBS. Jovens com idade 
entre 15 e 20 anos que estejam cur-
sando a partir do 1º ano do ensino 
médio, ou que já tenham concluído 
o ensino médio, podem participar do 
programa.
 Serão muitos os temas que o Pri-
meiro Emprego abordará nesta edi-
ção, com destaque na Comunicação, 
Atitude Empreendedora, Planejamen-
to e Gestão de Fóruns, Plano Profis-
sional ou Plano de Negócios, dentre 
outros.

Formando para o Futuro

 Ações como essas motivam ainda 
mais os jovens que desejam se pre-
parar para um futuro profissional, e 
assim concretizar seus sonhos e obje-
tivos. Um exemplo é o jovem Edison 
Antônio de Oliveira Correia, 20 anos, 
participante da segunda edição do 
programa em 2011, e atuante desde 
então no ramo do comércio.  Filho 
do funcionário da prefeitura da Uni-
camp, Antônio Quirino de Oliveira 
Correia, o jovem tem a certeza que 
foi o Primeiro Emprego que o prepa-
rou devidamente para o mercado de 
trabalho, além de obter conhecimen-
tos específicos na sua área. “As aulas 
do programa me incentivaram muito 

na busca dos meus objetivos profis-
sionais. Foi meu primeiro contato 
com algo assim, na qual me ajudou 
muito. Incentivo a todos que queiram 
participar do programa para aprovei-
tar ao máximo, pois são profissionais 
altamente qualificados e dedicados 
que ensinam na preparação para o 
futuro”, disse Edison.

Parceria com o Senac

 Um significativo reforço fará par-
te desta edição do Projeto Primeiro 
Emprego. Trata-se da parceria com o 
SENAC, que já possui um importan-
tes ações para profissionalização com 
o público jovem em seus mais de 60 
anos de existência. O curso que será 
ministrado é uma adaptação do PET 
- Programa de Educação para o Tra-
balho - Novas Conexões, já desenvol-
vido pelo SENAC. 
 O interesse por este sistema de 
programa se deu pela amplitude do 
projeto Primeiro Emprego, cujo foco 
de formação vai além do desenvolvi-
mento de competências para o mer-
cado de trabalho. A participação so-
cial e ativa do jovem, por meio de ati-
tudes empreendedoras e autônomas 
desenvolve competências pessoais e 
profissionais que garantem uma for-
mação global em que o jovem possa 
ser protagonista de sua vida e do de-
senvolvimento da sociedade.

Projeto Primeiro Emprego:                                             
Nossos jovens e o mercado de trabalho 

Parceria  
GGBS/Senac 

é destaque da 
edição

PROGRAMA DO CURSO

•	 Eixo	de	Integração	–	135h
 Conecta todos os eixos temáticos  
 abordados nos Instrumentais,  
 dando sentido e unicidade ao:
 - Plano de Ação na Comunidade
 - Plano Profissional ou Plano de  
 Negócios
 - Tecnologia e Gerenciamento de  
 Blog
 - Redes Sociais e Desenvolvimento
 - Política e Democracia
 - Cultura Empreendedora
 - Pensamento Sistêmico
•		Instrumentais	–	195h
•		Desenvolvimento	Humano	–	24h
•		Desenvolvimento	Pessoal	–	27h
•		Comunicação	–	27h
•		Atitude	Empreendedora	–	27h
•		Sistemas	e	Processos	
	 Organizacionais	–		 30h
•	 Excelência	no	Atendimento	e	Rela-
	 cionamento	com	o	Cliente	–	30h
•	 Planejamento	e	Gestão	de	Fóruns		
 30h
	 1	–	Profissional:	Juventude	e	
 mundo do trabalho
	 2	–	Social:	Juventude,	vida	comuni-
 tária e exercício da cidadania
 

1ª Etapa: De 25/02 a 08/03/2013 - inscrições: site 
do GGBS no período 

2ª Etapa: De 11 a 15/03/2013 serão realizadas 
entrevistas com os candidatos.

3ª Etapa: No dia 21/03/2013 será divulgada a lista 
dos jovens contemplados.

4ª Etapa: Nos dias 25 e 26/03/2013 os contem-
plados deverão realizar matrícula do curso no Senac. 

5ª Etapa:Início do curso no dia 01/04/2013 com 
previsão de término para o dia 01/08/2013. 

Cronograma



Dia Internacional 
da Mulher

Realização: Serviço Social / GGBS - Grupo Gestor de Benefícios Sociais / Unicamp

8 de março
Auditório da DGA

CONVITE 
ABERTO À 

COMUNIDADE

9:30 - Mesa de abertura com a presença de autoridades.

10:00 - Palestra com Dr. Eliano Pellini 
(ginecologista, chefe do setor de Saúde e Medicina Sexual da Faculdade de Medicina do 
ABC)

Nome da palestra:" Por que os homens não fazem amor e infelizmente, as mulheres não 
fazem sexo".

11:00 - Apresentação da peça " Mulher, ai ai mulher". Companhia de Teatro Parafernália, 
de Mogi das Cruzes.

12:00 - Apresentação do grupo musical Choro de Saia, de Piracicaba.

12:00 - Realização de uma "Feira da Beleza" composta por stands de empresas parceiras 
como Mary Kay, Lowel, Onodera Estética, Fernanda Amaral semi-jóias, Nemawash, Ong 

Férias no MuseuFérias no MuseuFarra nas FériasFarra nas Férias

Aprendizado com alegria para nossas criançasAprendizado com alegria para nossas crianças

www.gr.unicamp.br/ggbswww.gr.unicamp.br/ggbs Fale Conosco: Central de Atendimento
Ramais 15101 / 14848 - ggbs@reitoria.unicamp.br

Durante o período de férias escolares, dois programas do GGBS, em parceria com a FEF 
e Museu de Ciências, proporcionaram lazer e cultura a filhos de funcionários e docentes

GGBSGGBS
Boletim do Grupo Gestor de Benefícios Sociais - Fevereiro - 2013 - Nº 42Boletim do Grupo Gestor de Benefícios Sociais - Fevereiro - 2013 - Nº 42
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Sempre de bem com a vida e ativo. Estes são alguns dos adje-
tivos que comportam Edmilson Antônio Ortolan, técnico em 
recursos audiovisuais há 28 anos do Centro de Ensino de Línguas 
(CEL) da Unicamp. Em 1985, com muito esforço, Ortolan conse-
guiu realizar o sonho de trabalhar em uma privilegiada institui-
ção, onde começou sua história. Na extinta DGA-32, departa-
mento de finanças e orçamento, ele conferia os processos de 
todas as unidades da Unicamp, na qual utilizou o aprendizado 
para a vida pessoal, controlando as próprias finanças. 
“Nessa época não tínhamos computador, era tudo 
feito na máquina de escrever e fazíamos os cálcu-
los em máquinas. Era uma loucura”, lembra.

Ortolan é também voluntário há dez anos da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - 
CIPA, órgão responsável por preservar a 
integridade física e o bem-estar dos funcio-
nários e de todos aqueles que interagem com a 
universidade.
  

Paixão pelo teatro
   

Ortolan sempre foi apaixonado pelo teatro amador, 
atividade artística que começou a desenvolver bem antes de 
ingressar na Unicamp, em 1979. O “Cacareco”, perso-
nagem criado por ele, animava festas adultas e infan-
tis com muita desenvoltura. 

“Ainda hoje encontro com pais que na 
época tinham seus filhos pequenos e 
rimos bastante com isso, pois essas 
"crianças" já são adultas e muitas delas 
trabalham conosco”, disse.

Ortolan realizou também peças teatrais 
em periferias da região, levando um pouco de 
cultura aos bairros carentes. E até hoje faz 
questão de continuar seguindo em conjunto 
com o teatro e seu trabalho na Unicamp.

São muitas as histórias engraçadas que fazem 
parte da vida de Ortolan com a universidade. 
Uma vez ele se vestiu de papai-noel, e correu 
pelo corredor da DGA batendo um sino e 
desejando a todos um “Feliz Natal”, o gesto 

ficou marcado e alegrou aquela semana de 
natal. Outra história, em especial, ele recorda 

com carinho. “A maior loucura que já fiz foi em uma 
véspera de Páscoa, onde me vesti de coelho e 
entreguei um ovo de páscoa para uma ex-namo-
rada que também trabalhava na Unicamp. 
Imagina, eu atravessando a Praça das Bandeiras 
vestido de coelho. Foi só risada”.
  As lembranças da Unicamp são especiais 
para esse funcionário alegre e extrovertido. 
Fez muitas amizades e se sente com muita 
sorte de fazer parte da comunidade. “O 
bom de trabalhar aqui é que crescemos 
pensando no próximo, pois temos o 
objetivo de prestar serviço à comu-

nidade. Amo o que faço e me sinto privilegiado 
de construir ao longo desses anos uma história bacana 

aqui na Unicamp”. 

Edmilson ou 

Cacareco: um 

funcionário que 

exerce a alegria e

bom humor como 

atitude de vida

Nossa gente além da UnicampNossa gente além da Unicamp

Programação
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