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repelida da sociedade, da família, sofre mutilações sociais tam-
bém.” No entanto, assegura que lida com os problemas apresen-
tados da forma mais natural possível. “Aqui no trabalho acho que 

a doação é total. Se me vir atendendo meus pacientes vai ver 
que a gente tem muito mais do que uma relação paciente e 

cuidador, é uma transferência de va-
lores de vida, de conhecimento e de 
força”, salienta.
 Para melhorar esse aspecto da inclu-
são social, Dr. Marcelo organiza, des-
de o ano passado, encontros com 
esses pacientes. Muitos abdicaram do 
convívio social por muito tempo, prin-
cipalmente por vergonha da aparên-
cia. “Fazemos esses eventos para 
ficarmos mais próximos. Eles estão 
comigo há mais de 14 anos e estão 
readaptados.”

Os encontros acontecem com 
uma frequência média de dois por se-
mestre. “Já fizemos arte terapia, pes-
caria, ikebana, entre outras ativida-
des. Eles gostam muito. São pessoas 
com o mesmo problema.” 

O Marcelo é assim, suas pacien-
tes de mais idade o chamam de “meu 
filho”, afirma Jessé Targino da Silva, 
responsável pelo posto GGBS no HC 
e colaborador dos eventos promovi-

dos pelo dentista. Em carta de agradecimento ao dentista e ao 
Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS), o Serviço de Odon-
tologia do Hospital de Clínicas, afirmou: “Esses pacientes passam 
por momentos difíceis, sentem-se discriminados, deprimidos e 
isolados, com muita carência de afeto e atenção. Esse tipo de 
evento é o momento de semear amizade, amor próprio, auto-
confiança e gratidão”. 

O dentista Marcelo 
Sampaio, do Serviço de 

Odontologia do HC, resgata 
a autoestima de pacientes 

através de próteses e 
eventos de integração 

Especialista em prótese da Unicamp tem
trabalho humanizado com pacientes

Dentro das caixinhas, vários moldes e fotos antigas de rostos: o 
processo é parte da reconstrução dessas identidades, e é possível 
graças ao conhecimento científico e às técnicas próprias da arte. 
Esse é o trabalho do Dr. Marcelo Sampaio no Ambulatório de 
Prótese Bucomaxilofacial, do Serviço de Odontologia do Hospi-
tal de Clínicas da Unicamp, que só no hospital faz cerca de 150 
atendimentos mensais desse tipo.

O ambulatório visa restaurar perda de tecidos por cirurgia on-
cológica (retirada de tumores) ou por trauma. Marcelo Sampaio 
é especialista em fazer e implantar esse tipo de prótese, que 
abrange as áreas de cabeça e pescoço. O dentista explica que as 
próteses podem ser de olho e pálpebra, nariz, orelha, de áreas 
maiores na face e intra-orais.“Há partes do corpo que a cirurgia 
plástica sozinha não é capaz de reconstituir”, complementa.

Os casos chegam a Campinas das mais variadas partes do 
Brasil. Há pacientes do Amazonas, vítimas de escalpelamento 
(arrancamento brusco do couro cabeludo) por motores de barco. 
“Esse tipo de acidente é muito co-
mum no Amazonas, quando a mu-
lher tem o cabelo muito comprido”, 
diz o dentista. A elas, é dada uma 
peruca e em alguns casos, próteses 
de orelha. Há pacientes que perde-
ram o globo ocular por arma de fo-
go. Mas a maioria dos pacientes são 
idosos e tiveram tumores. Para di-
mensionar o trabalho realizado pelo 
Dr. Marcelo, em 2005 ele já tinha 
uma experiência de mais de 800 
casos desencadeados por razões di-
versas.

O trabalho do especialista co-
meça com um molde de gesso, e tem 
por base as medidas do paciente. O 
processo envolve algumas complexi-
dades, como a escolha do tom do 
silicone, que deve corresponder ao 
tom de pele do paciente, a coloca-
ção de pelos (retirados do próprio 
paciente), a cor exata da pupila em 
caso de prótese ocular e a represen-
tação mais fiel possível da fisiono-
mia. Dependendo da dificuldade, a 
confecção de uma prótese pode demorar até dois meses.
   

Inclusão social
   

O dentista Marcelo Sampaio concorda que as questões 
psicológicas envolvidas em seu trabalho deixam o paciente muito 
fragilizado. “Na verdade quando uma pessoa sofre uma mutila-
ção, ainda mais no rosto, ela tenta se esconder, se isolar. Ela é 
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Ao lado, algumas  das
próteses desenvolvidas pelo 
Dr. Marcelo Sampaio

Formação de Garçons e Garçonetes

semear amizade, amor próprio, auto-

ormação de Garçons e Garçonetes

Inscrições até 29 de maio no site do GGBS www.ggbs.gr.unicamp.br

OPORTUNID
ADE

para fu
ncionários e dependentes

                            O GGBS, em parceria com o Senac, está oferendo vagas para o curso de formação 
                   de garçons e garçonetes. O curso faz parte do projeto de geração e ampliação de renda, 
            uma iniciativa do GGBS através do PROAF - Programa de Autonomia Financeira. 
    Está prevista a realização de mais dois cursos neste ano: Atitudes Empreendedoras (agosto) e 
Técnicas de Vendas no Varejo (outubro). São oportunidades abertas para funcionários e dependentes. 
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GGBS busca ampliar e otimizar benefícios corporativos para funcionários e docentes EDITORIAL

Expediente
O Informativo GGBS é uma publicação do Grupo Gestor 
de Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna 
gratuita aos servidores da Unicamp. Colaboraram nesta 
edição: Camila Campos Guimarães e Carolina de Cam-
pos Tornich - Tiragem: 8.000 exemplares. Informações: 

(19) 3521-5101 - www.ggbs.gr.unicamp.br 

 Com a nova gestão na Reitoria, o 
GGBS ganha novos desafios, passan-
do a estar mais integrado na políti-
ca de recursos humanos e de gestão 
de pessoas, que se realiza através de 
órgãos de grande relevância para a 
universidade: a DGRH, o Cecom e a 
AFPU. Recursos humanos, saúde, for-
mação continuada e aprimoramento 
profissional dos quadros técnicos da 
Unicamp. Ações abrangentes às quais 
o GGBS, nas áreas dos benefícios 
espontâneos, ações de motivação, 
desenvolvimento humano e qualida-
de de vida, se integrará ainda mais, 
como forma de potencializar as ações 
neste vasto campo, imprescindível 
para o alcance efetivo das atividades 
fins da Unicamp. As experiências já 
registradas pelo GGBS, desde 2006, 
e consolidadas na recente gestão 
que se finalizou em abril, certamente 
permitirá avançar. Na concessão dos 
benefícios já existentes, como cré-
dito consignado, planos de saúde e 
de odontologia, auxílio alimentação, 
ProSeres ( que completará em agosto, 
20 anos), parcerias comerciais e de 
serviços,  apoio a eventos, projetos e 
ações das unidades e órgãos. Nesta 
edição do Informativo GGBS, você 
poderá conferir as diversas ações re-
alizadas recentemente, pelo GGBS 
ou através dele. Confere também 
uma entrevista exclusiva com o pro-
fessor José Tadeu Jorge, o novo rei-
tor da Unicamp, na qual ele aborda 
assuntos específicos e pertinentes ao 
GGBS, e também questões relevan-
tes para a Universidade e seu quadro 
de profissionais. E, assim, o GGBS 
se reafirma como órgão institucional, 
cujas ações se destinam aos funcio-
nários e docentes. Cujas ações, sem-
pre com o foco na nossa comunida-
de, se aprimora e se consolida como 
ferramenta estratégica na gestão de 
pessoas. Afinal vivemos na sociedade 
do conhecimento e o talento humano 
e suas competências e capacidades 
precisam ser reconhecidos e valoriza-
dos. Reforçando sempre o papel do 
ser humano, em contexto profissional, 
numa instituição de grande importân-
cia para a sociedade brasileira. Da 
qual fazemos parte, contribuindo com 
nosso trabalho cotidiano. Boa leitura 
e interaja sempre conosco.  

GGBS e gestão de pessoas
 Desde a sua implantação, em novem-
bro de 2006, o GGBS tem o desafio de 
consolidar a área de gestão dos chamados 
Benefícios Espontâneos. Nesse sentido, o 
Conselho de Orientação do órgão, forma-
do por funcionários e docentes, é um im-
portante instrumento para atingir esse de-
safio. O Conselho tem aberto canais com 
vários segmentos e áreas visando formatar 
um conjunto de ações que sejam pertinen-
tes ao modelo de gestão adotado pela Uni-
camp e que traga efetiva contribuição para 
a melhoria da qualidade de vida através do 
acesso a diversos programas 
e ações.
 A equipe de funcionários 
que atua no GGBS é basica-
mente a mesma desde 2006, 
e que sempre atuou no cam-
po dos benefícios espontâne-
os, portanto bastante expe-
riente e capacitada.  A seguir, 
os gerentes administrativos 
do GGBS, falam sobre o tra-
balho de suas áreas.

Serviço Social: 
 atendimento  

qualificado e gestão 
multiprofissional

 A área de Serviço Social do GGBS, 
coordenada por Selma Cesário, cumpre 
papel essencial no que diz respeito aos 
benefícios aos funcionários da Unicamp e 
seus familiares. Muitos de seus programas 
possuem caráter preventivo e 
educativo.  Entre as compe-
tências do Serviço Social, es-
tão o Programa de Atenção 
à Dependência Química na 
Unicamp e Projeto Familiari-
zado, Programa de Autono-
mia Financeira (PROAF), Pro-
grama de Atenção à Saúde e 
Auxílio Alimentação.
 Selma cita algumas con-
quistas da área que geren-
cia: Parceria com a AFPU 
no PROAF e nas oficinas do 
Programa de Excelência ao 
Atendimento a Comunidades 
e oficinas do Programa de 
Desenvolvimento Gerencial, a inserção de 
outros técnicos (psicóloga e economistas) 
na equipe, ampliando o olhar e qualifican-
do todos os atendimentos, parceria com a 

DGRH em participação nos Programas In-
gresso, Programa de Pré-Aposentadoria.
 Sobre as propostas do novo reitor, pro-
fessor Tadeu, Selma afirma que “o Serviço 
Social do GGBS está em total sintonia com 
a visão da gestão, no sentido de que essa 
visão abrange uma política de recursos hu-
manos que privilegia a qualidade de vida 
e humanismos nas relações”. A gerente 
coloca também que tem como prioridade 
aprimorar a interlocução entre os órgãos e 
serviços que atuam no atendimento a fun-
cionários.
 Selma também assegura que o Servi-

ço Social está em constante 
diálogo com as propostas e 
situações apresentadas no 
cotidiano, e que desta forma 
busca aprimorar e atender 
cada vez melhor às deman-
das próprias da área, garan-
tindo assim a excelência no 
atendimento ao usuário.

Boas expectativas  
para a área  

financeira na  
nova gestão

 Divaldo Faria de Mello é 
o responsável pela área fi-
nanceira e administrativa do 

GGBS. Essa área, diz ele, visa facilitar a 
vida do usuário, melhorar o atendimento 
direto e dar suporte administrativo às de-
mais áreas do órgão.
 O gerente explica que seu trabalho en-

volve a consignação em fo-
lha com empresas e bancos, 
sistematização dos processos 
e pagamentos de convênios.
Para ele, alguns aspectos da 
sua área serão otimizados 
com a nova gestão. “Já tra-
balhamos com o professor 
Tadeu anteriormente e acre-
ditamos que os processos 
serão otimizados e o aspecto 
burocrático que está envol-
vido no nosso trabalho será 
agilizado.” Tais avaliações ci-
tadas pelo gerente definem o 
que pode ou não ser gasto.
Divaldo enfatiza  que nos úl-

timos anos ele e sua equipe têm buscado 
sempre a excelência no atendimento, e que 
daqui para a frente espera ver ainda mais 
progressos em sua área.

Unidade do GGBS no HC espera 
dar atendimento cada vez mais 

completo na área da saúde

 O responsável pela uni-
dade do GGBS no HC, Jessé 
Targino da Silva, explica que 
sua unidade existe visando fa-
cilitar geograficamente o aces-
so do funcionário da saúde 
aos benefícios oferecidos pelo 
GGBS. “Nós queremos multi-
plicar os produtos oferecidos 
na sede GGBS, localizada no 
prédio III da Reitoria, também 
para a área de saúde. Grada-
tivamente, vamos conseguin-
do atender às solicitações di-
versas do posto do HC. Desde 
inclusão, exclusão, planos de 
saúde, plano odontológico, o 
acompanhamento do benefício do auxílio-
-alimentação, entre outros, tudo isso nós 
resolvemos por lá.”
 Quando questionado sobre suas expec-
tativas da nova gestão, disse que “o pro-
fessor Tadeu é alguém que nós já conhe-
cemos e o relacionamento que temos com 
ele é o que nos leva a acreditar que ele fará 
uma ótima gestão e atender as 
expectativas da comunidade. 
Quatro anos muitas vezes não 
é o suficiente para completar 
um trabalho, acho que ele vai 
fazer muito ainda. Como tam-
bém sou representante de fun-
cionários no Consu, a minha 
expectativa como representan-
te, considerando ainda que o 
professor Tadeu foi eleito com 
um peso muito significativo na 
categoria dos funcionários, é 
que ele dê uma atenção es-
pecial às reivindicações desses 
profissionais.”

Equipe de Programas e Projetos do 
GGBS se destaca por serviços de 
integração familiar aos funcioná-

rios e dependentes
 
 Copa GGBS de Futebol Society, Dia 
da Integração, parceria Equipe Unicamp/
Labex e GGBS, são algumas das ações 
desenvolvidas pela equipe de Programas e 
Projetos do GGBS, coordenada por Arman-
do Comunnale Jr.  Sua equipe é responsá-

vel pelas parcerias comerciais e de serviços, 
além de desenvolver outros projetos e pro-
gramas visando a melhoria da qualidade 
de vida dos funcionários e docentes, bem 

como a integração de seus 
familiares nas atividades rea-
lizadas pelo GGBS.
 Comunnale comenta a 
importância dos programas 
desenvolvidos, além de todo 
o apoio a diversas unidades 
da Unicamp para a realiza-
ção de atividades culturais 
e de integração. “Temos 
atividades não só para os 
funcionários da universida-
de, mas também para suas 
famílias como, por exemplo, 
o Festival GGBS de Futebol 
para Menores, realizado em 
2012, que reuniu mais de 80 

crianças, filhos dos funcionários da Univer-
sidade. Acho isso importante, pois conse-
guimos atender em um contexto geral de 
integração”.
Outro trabalho marcante para Comunna-
le é estar à frente do gerenciamento do 
Programa de Assistência à Saúde do Ser-
vidor (PASS), que tem como objetivo arti-

cular programas e ações 
internas que visam garantir 
o bem-estar e a saúde dos 
funcionários da universida-
de, além de divulgar e in-
centivar a participação em 
programas preventivos pro-
movidos pela universidade. 
O PASS também disponibi-
liza convênios com diversas 
instituições de assistência 
médica, odontológica, e 
seguros de vida. 
 O gerente também fala 
sobre as expectativas para 
a nova gestão que se inicia 
na Unicamp. Tendo como 
prioridade os programas 

já desenvolvidos, e destacar ainda mais 
parcerias novas ou já existentes do GGBS. 
“Acreditamos que teremos o apoio neces-
sário para a realização das atividades ci-
tadas, bem como outras que estamos pla-
nejando, sempre consoantes com a política 
da universidade no que diz respeito à me-
lhoria da qualidade de vida e integração 
dos funcionários e seus dependentes”, fina-
liza Comunnale.

Área de Desenvolvimento  
Humano e Educacional  
evidencia a qualificação 

 profissional dos servidores 

 O ProSeres – Programa Institucional de 
Apoio ao Servidor/Estudante, é um dos pro-
gramas de maior sucesso do GGBS. Cria-
do em 1993, nesses 20 anos o Programa 
atendeu mais de 5.000 beneficiados, entre  
funcionários e  dependentes.  O programa 
é mais um das várias ações que a área de 
Desenvolvimento Humano e Educacional 
do GGBS proporciona para a comunidade 
da Unicamp.
 José Rodrigues de Oliveira, responsável 
pela área há sete anos, enfatiza a valoriza-
ção e qualifica-
ção profissio-
nal resultante 
nos programas 
desenvolvidos, 
como também 
a participação 
ativa de todos. 
“Acho impor-
tante interagir 
com as de-
mais áreas do 
GGBS, ofere-
cendo um tra-
balho de maior 
qualidade para 
os profissionais 
da Unicamp como um todo”.  
 Outro aspecto positivo no trabalho de-
senvolvido por Rodrigues é a participação 
em grandes eventos do GGBS na Unicamp, 
a exemplo do Simpósio dos Profissionais da 
Unicamp (SIMTEC). Além de coordenar a 
área específica no GGBS, ele também faz 
parte da comissão organizadora do evento, 
coordenando toda a logística. “É satisfató-
rio ver os resultados que esses eventos dire-
cionam aos funcionários da universidade, 
o que possibilita a participação de várias 
unidades da Unicamp”, complementa Ro-
drigues.
 E com a nova gestão na universidade, a 
unificação entre a área de Desenvolvimen-
to Humano e Educacional e a áreade Re-
cursos Humanos do GGBS, irá possibilitar 
um maior destaque nos programas e proje-
tos oferecidos por ambas. “As expectativas 
para os próximos anos são as melhores. 
O reitor está trabalhando para consolidar 
essas áreas, assim conseguimos um maior 
aprimoramento e todos ganham”.

Selma Cesário

Divaldo Faria

Armando Comunnalle

Jessé Targino

José Rodrigues
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Em entrevista exclusiva, reitor Tadeu Jorge fala sobre o GGBS e alguns desafios da sua gestão
 O engenheiro de alimentos José Tadeu Jor-
ge foi eleito e nomeado pela segunda vez o 
reitor da Unicamp. Nesta entrevista exclusiva, 
ele trata de Benefícios aos servidores e docen-
tes da universidade, e também discorre sobre 
alguns programas do Grupo Gestor de Benefí-
cios Sociais, órgão que foi implantado em sua 
primeira gestão (2005-2009):

 Informativo GGBS: Seu programa de 
gestão é bastante abrangente no que se 
refere à política de recursos humanos, be-
nefícios, qualidade de vida, e formação 
profissional. Como o senhor pensa em 
promover avanços nessas questões?
 Tadeu Jorge: De uma maneira geral é im-
portante que os funcionários possam trabalhar 
em um ambiente com qualidade de vida e hu-
manismo nas relações. Assim, isto irá refletir em 
benefícios também institucionais. Funcionários 
trabalhando com mais satisfação acabam re-
tribuindo mais à instituição e o investimento 
que a instituição faz neles. Então dividiria essas 
questões em dois aspectos: benefícios vincula-
dos a ajudar a ter uma vida mais tranquila do 
ponto de vista financeiro e trabalhista, e outro 
bloco para cultura e lazer. São dois aspectos 
que se somam. Você tem oportunidades cultu-
rais, de conhecimento (latu sensu), que sempre 
trazem uma condição de qualidade de vida 
maior, uma inserção maior na sociedade. E 
também outras ações que vão ao sentido do 
próprio trabalho, educação continuada, e do 
conhecimento atualizado. É uma questão que 
se vincula mais à questão do trabalho, a fim 
de potencializar tudo aquilo que uma pessoa 
pode entregar como resultado do seu trabalho.

 O GGBS foi implantado em 2006, na 
sua gestão anterior. Como o senhor vê o 
órgão hoje?
 Tadeu Jorge: Eu acho que ele evoluiu bas-
tante. Superou todas as expectativas. Quando 
o GGBS foi discutido nós imaginávamos ter 
uma sistematização melhor dos benefícios, 
como a criação de outros novos programas e 
a ampliação dos anteriores. Muitas vezes esses 
programas foram interligados para produzir 
um efeito melhor e foi uma ação muito nova 
na Unicamp, eu diria até inédita. Essa história 
de Grupo Gestor começou, na verdade, no 
GGBS. Foi uma ideia de tentar dar essa unifor-
midade a esses métodos, a metodologia para 
tratar essas questões, e acabou depois servin-
do pra várias outras coisas, criando inclusive 
vários outros grupos temáticos na Unicamp. E 
acho que foi uma medida muito acertada, os 
resultados foram muito positivos.

 Será mantido o Conselho de Orienta-
ção do GGBS, formado por funcionários e 
docentes? Como o senhor vê este forma-
to?
 Tadeu Jorge: É indispensável que seja assim. 
Ele tem que representar a comunidade. Mas 
é importante enfatizar que o GGBS não é só 
para funcionários. Há uma série de programas 
destinados aos docentes, assim é importante 
que o conselho seja misto, para que seja sen-

sível para perceber demandas e resultados da 
aplicação dos programas nos dois segmentos. 
Acho que o conselho foi um ponto bastante 
positivo para a estrutura do GGBS porque ele 
pôde efetivamente participar, acho até como 
um sensor da atuação do GGBS, afinando a 
gestão dos programas e até sugerindo mu-
danças e programas novos que poderiam ser 
abordados. Acho que o conselho tem uma es-
trutura bastante adequada. Não pensaria em 
mudar isso. É claro que as pessoas contribuem 
enquanto podem, sempre há alguma troca de 
membros do conselho. Mas acho que, como 
formato e conceito, ele precisa permanecer as-
sim, tanto com funcionários como com docen-
tes.

 O Auxílio Alimentação, também am-
pliado em sua gestão, está agora univer-
salizado, deixando de ser programa social 
para ser ação de benefícios. O que se pode 
esperar, na sua gestão, em relação a esta 
conquista?
 Tadeu Jorge: O auxílio alimentação come-
çou na gestão do professor Brito. Era uma coi-
sa muito pequena. Eu era vice-reitor e cuida-
va desses assuntos. Foi um início muito tímido 
até pelas disponibilidades que a universidade 
mantinha em termos financeiros na época, e 
foi crescendo até que na gestão do professor 
Fernando foi universalizado em igualdade de 
condições para todos, tanto para funcionários 
como para professores. Eu acho que o papel 
da universidade agora, na minha gestão é não 
deixar que ele perca o seu poder aquisitivo. No 
mínimo mantê-lo atualizado para que ele pos-
sa continuar representando efetivamente um 
apoio às pessoas e até mesmo a família.

 A participação dos funcionários em 
eventos como o SIMTEC e o CONPUESP, 
entre outros de sentido de integração e de-
senvolvimento profissional, que expressam 
a qualidade profissional na Unicamp, não 
deveriam  ser valorizados nos processos de 
progressão na carreira dos profissionais 
técnicos e administrativos?
 Tadeu Jorge: Eu acho que o SIMTEC vai 
mais além de interação em termos de pes-
quisa. Na verdade é um evento que permite 
a socialização de informações sobre soluções 
administrativas. Ele tem sim um componente 
que é mais resultado de pesquisas, mas não é 
só isso. Isso é uma parte. Principalmente com 
o pessoal que trabalha mais na parte adminis-
trativa e operacional, ele se mostrou um evento 
onde soluções nessas áreas, implantadas num 
determinado órgão da universidade podem ser 
socializadas para que outros percebam que 
podem usar a mesma solução para proble-
mas muito semelhantes que tenham em seus 
ambientes de trabalho. Eu acho que essa tal-
vez seja a maior contribuição do SIMTEC: de 
socializar soluções e informações, a troca de 
experiências, integração, conversas entre pes-
soas que trabalham na mesma universidade, 
como é o caso da Unicamp, passam o ano in-
teiro sem se ver e de repente se encontram de 
novo no SIMTEC para esse compartilhamento. 

E essa troca propicia que em muitos casos a 
interação acabe mudando a realidade de se 
encontrarem só a cada dois anos, e torna essas 
relações algo muito mais denso e mais cons-
tante entre as pessoas. Com isso tanto a insti-
tuição como as pessoas tem muito a ganhar. E 
é o tipo de coisa que é bom para todo mundo. 
O CONPUESP levou isso para uma dimensão 
maior. Na verdade é a mesma coisa, o mes-
mo conceito só que agora incorporando as três 
universidades (UNICAMP, USP, e UNESP). São 
eventos consolidados. Eles com certeza não 
terão descontinuidade porque os próprios fun-
cionários não deixarão que isso aconteça. O 
que a administração tem que 
fazer é continuar prestando 
todo o apoio para tornar viá-
vel efetivamente à realização 
desses eventos.

 Neste ano o ProSeres - 
Programa Institucional de 
Apoio ao Servidor Estudan-
te - completa 20 anos. Que 
perspectivas o senhor vê 
para este programa?
 Tadeu Jorge: O ProSeres é 
o meu xodó. Esse programa, 
eu estruturei quando era che-
fe de gabinete da reitoria em 
1993. É raríssimo você encon-
trar um programa na univer-
sidade que tenha 20 anos. E 
eu acho que não só o ProSe-
res sobreviveu 20 anos como 
também acho que ele não vai 
acabar nunca, porque a atu-
alização do conhecimento é 
algo perene e precisa ser as-
sim, principalmente dentro de 
uma universidade. Ele apoiou 
intensamente os cursos de 
graduação. À medida que 
você apoia mais de 1500 fun-
cionários vai se gerando outro 
tipo de necessidade que você 
precisa atender. Por isso digo, 
ele não vai acabar nunca. É 
assim que eu vejo a evolução 
do ProSeres, ele já abrange 
uma área de pós-graduação, 
acho que tem que intensificar 
essa ação mais explícita em 
apoiar essa pós-graduação, 
e não tenho dúvidas de que 
ele vai continuar a demandar 
depois a educação continuada. Vejo também 
que o ProSeres tem cada vez mais uma liga-
ção estreita com a AFPU, que nossa ideia é 
transformar em uma escola corporativa dauni-
versidade. E aí certamente essas coisas vão se 
somar porque o ProSeres é uma atuação de 
ligação da Unicamp com oportunidades de 
educação fora da Unicamp, e certamente uma 
escola que forma e qualifica funcionários da 
Unicamp, não só vai utilizar a estrutura interna 
como vai usar também essa ligação para fora 
da Unicamp, o que pode ser o braço que o 
ProSeres atenda nessa estrutura. É assim que 

eu vejo o futuro do ProSeres.

 Qual a sua opinião sobre a prática de 
Editais Públicos para financiamentos de 
projetos e ações, pelas unidades e órgãos, 
dentro do escopo da missão institucional 
do GGBS?  
 Tadeu Jorge: A sistemática do edital é sem-
pre uma sistemática de qualificação. Sempre 
que você inclui certa disputa por recursos, ou 
que você inclui certo julgamento qualitativo, 
você acaba exigindo mais de quem está pro-
pondo. Isso melhora a qualidade das propos-
tas e em consequência a qualidade dos even-

tos que são realizados para os funcionários e 
para a Universidade. A sistemática é positiva e 
o importante é que são recursos gerados pelo 
próprio GGBS. E isso acaba servindo como um 
círculo virtuoso, porque quanto mais recursos o 
GGBS consegue viabilizar, mais coisas ele vai 
conseguir apoiar. E provavelmente vai ajuda-lo 
a gerar mais recursos. E quem tem a ganhar é 
a comunidade interna.

 O empréstimo consignado, gerenciado 
pelo GGBS, é um dos serviços mais utili-
zados pelos funcionários e docentes da 

Unicamp. Como o senhor avalia a impor-
tância de programas de orientação, como 
o Proaf – Programa de Autonomia Finan-
ceira, desenvolvido pelo GGBS com apoio 
da AFPU?
 Tadeu Jorge: É fundamental. Desde que co-
meçaram os empréstimos consignados nós en-
tendemos que seria muito importante não ape-
nas o empréstimo. O empréstimo, na verdade, 
é um paliativo. Ele não é a solução.  A solução 
é a pessoa reorganizar a sua vida financeira 
de uma maneira que ele possa definitivamente 
resolver o problema. Então é extremamente im-
portante atacar a causa e não o efeito e acho 
que até pelo volume de recursos que o crédito 
consignado envolve é muito importante que 
essa atenção seja dada às pessoas, porque 
se não for assim elas não vão resolver os seus 
problemas. Pelo contrário, pode até eventual-
mente agravá-los. Por isso esse apoio, como 
a exemplo do PROAF, é bastante necessário. 
Para que todos possam aprender e utilizar os 
métodos do programa na sua vida financeira.

 Que resoluções serão tomadas para au-
mentar ainda mais as relações, em pensa-
mento estratégico e politicas públicas entre 
a sociedade e a Unicamp?
 Tadeu Jorge: A aproximação da Unicamp 
com a sociedade é uma demanda importante 
para ambos. Acho que aí nós temos muito que 
avançar ainda. Você consegue identificar, por 
exemplo, a área da saúde como uma grande 
relação da Unicamp com a sociedade. Por 
outro lado ainda carece, na área cultural, por 
exemplo, de uma interação maior da Unicamp 
com a sociedade. A presença da Unicamp em 
termos culturais em Campinas poderia ser mui-
to maior do que é hoje. A produção cultural 
que nós temos é vastíssima e de altíssima qua-
lidade. É comum ter peças de teatro, cantores, 
conjuntos da Unicamp premiados e isso não 
é levado para a população. Aí a gente preci-
sa melhorar muito. A viabilização da estação 
Guanabara que é um ponto da Unicamp na 
cidade foi uma primeira ação importante. Mas 
Campinas é muito grande então não basta só 
a estação, é preciso levar essa coisa a outras 
regiões da cidade. É importante também a 
contribuição da Unicamp na qualificação da 
educação básica, onde ela atua de uma for-
ma significativa, mas acho que pode aumentar 
muito ainda, tanto na qualificação de profes-
sores como na formação de professores novos 
onde há uma grande necessidade de professo-
res qualificados, como ciências, por exemplo. 
Então há muita coisa que pode ser feita ainda 
para estreitar essa presença da Unicamp na 
sociedade. É importante que a universidade te-
nha essas ações deliberadas que induzam essa 
participação mais densa na sociedade.

 No segundo turno da última eleição, o 
senhor obteve quase 72% dos votos válidos 
entre os funcionários. Que direitos reserva 
a essa parcela que compõe a Unicamp?
 -salários/isonomia USP
 -mudança para o regime estatutário
     -capacitação dos funcionários/ ensino

     -redução de 30 horas na área da saúde
 Eu acho que essas reivindicações são muitas 
delas, históricas, e que encontram uma oportu-
nidade de serem viabilizadas agora nessa ges-
tão. Acho que às trinta horas é uma demanda 
que está justificada pela natureza do trabalho. 
Na área da assistência que é um trabalho in-
tenso, concentrado, e exaustivo já reconheci-
damente difícil de fazer além das seis horas 
diárias. Então será um reconhecimento da uni-
versidade em atender que realmente esses fato-
res, muitos deles a própria universidade ajudou 
a demonstrar que além das seis horas é certo 
o risco em manter o trabalho dessas pessoas. 
Acho que vamos conseguir equacionar uma 
demandar histórica que nem é da Unicamp, 
e sim de várias profissões na área da saúde, 
como exemplo a enfermagem de uma ma-
neira mais intensa nesse momento. A questão 
da isonomia com a USP é voltar a nos igualar 
com a universidade com quem nós mais po-
demos nos comparar em termos da natureza 
do trabalho, dos objetivos do que se fazem nas 
universidades, e não é justo que os salários se-
jam tão diferenciados quanto são. Infelizmente 
isso ocorreu há cerca de dois anos, um pouco 
mais. Sempre existiu isonomia até 2011. Em 
2011 é que a isonomia foi quebrada porque 
a USP concedeu uma série de promoções 
aos funcionários na carreira e a Unicamp não 
acompanhou. Em 2012 a USP voltou a fazer a 
mesma coisa e a Unicamp não acompanhou 
novamente. E isso, no nosso entendimento, 
não é justo. E além de não ser justo, prejudi-
ca institucionalmente a Unicamp. Nós estamos 
perdendo funcionários para a USP, que prestam 
concurso, são qualificados, não têm nenhuma 
dificuldade de passar em um concurso porque 
aqui eles estão fazendo coisas muito semelhan-
tes do que farão lá, já tem experiência, conse-
guem ir bem nos concursos e nos deixam e nós 
não conseguimos substituir no mesmo nível de 
qualidade, porque são pessoas já conhecedo-
ras da rotina, com alguma experiência. Certa-
mente nosso trabalho está perdendo qualidade 
com essa questão. Então,é do ponto de vista 
da justiça com as pessoas quanto dos cuidados 
institucionais que nós precisamos ter, é impor-
tante corrigir essa distorção. E essa é a questão 
que nós pautamos no programa de maneira 
muito enfática. E o terceiro grande exemplo é 
a questão da mudança do regime, que é uma 
questão até histórica na Unicamp, acho que a 
Unicamp errou em alguns momentos, porque a 
Constituição de 1988 consagrou no seu texto 
a existência do regime jurídico único, e a Uni-
camp não cumpriu isso. E gerou uma distorção 
que, pelo menos até 1998, é uma distorção 
indevida. De qualquer forma a partir de 98 ti-
nha acabado o regime jurídico único porque a 
emenda foi promulgada. Mas pelo menos até 
98, todas as contratações deveriam ser estatu-
tárias. No Supremo a tendência é de que essa 
mudança constitucional de 98 seja julgada in-
constitucional e o assunto seja revertido, o que 
significa que todos na Unicamp deveriam ser 
estatutários e maioria dos funcionários são ce-
-letistas. Então, precisamos corrigir essa distor-
ção histórica. 

...a experiência adquirida nos permite cons-
tatar que importantes ações passaram des-
percebidas, algumas necessitavam de uma 
diferente configuração de apoio político 
para serem viabilizadas e outras eram ain-
da prematuras para serem implementadas 
no contexto existente. Estamos, portanto, 

diante de um novo programa de gestão.

Trecho do discurso de posse do reitor Tadeu Jorge
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 Confirmado pelo reitor José Tadeu 
Jorge para a coordenação do GGBS 
nesta nova gestão, Edison Cardoso 
Lins, faz uma síntese da sua gestão 
anterior e fala dos novos desafios do 
órgão:

Informativo GGBS: O que te mo-
tiva a continuar coordenando o 
GGBS nesta nova gestão?
Edison Lins: A principal motivação 
está na possibilidade de continuar 
com ações diversas, voltadas para 
funcionários e docentes, e dependen-
te desses, que o GGBS permite. Ou-
tro forte fator motivador é o fato de o 
professor Tadeu, cuja gestão vai até 
2017, estar vinculando estruturalmen-
te, junto ao GR, como já ocorre com 
o GGBS, órgãos de Recursos Huma-
nos e de Gestão de Pessoas (DGRH, 
Cecom, AFPU), o que permitirá uma 
ação mais integrada e planejada, sob 
claro respaldo institucional.

No período anterior à atual ges-
tão, quais foram os desafios en-
frentados e as marcas deixadas 
pelo GGBS?
Edison Lins: Os desafios foram traba-
lhar em um novo modelo de gestão, 
não tão verticalizado e ao mesmo 
tempo sob diretrizes de um Conselho, 
composto por docentes e funcioná-
rios. Acho que o modelo de Grupo 
Gestor, iniciado na gestão anterior do 
professor Tadeu provocou isso e a ex-
periência é altamente positiva.  Os re-
sultados foram bastante interessantes. 
As marcas são muitas. Acho que há 
muito poucas unidades ou órgãos da 
universidade que não contaram com 
o apoio do GGBS em pelo menos um 
projeto ou ação.

As ações do GGBS extrapolam os 
muros da Unicamp, cite alguns 
exemplos:
Edison Lins:  O principal e mais impor-
tante exemplo é a realização da pri-
meira edição do Conpuesp, evento de 
profissionais das três instituições aca-
dêmicas públicas paulistas, que ocor-
reu em 2011, no Memorial da Amé-
rica Latina em São Paulo. O evento 

 No dia 7 de abril comemora-se o Dia 
Mundial da Saúde, e a Unicamp também 
participou das comemorações, em referên-
cia ao dia, na segunda feira 08/04.   
O evento, que recebeu apoio do GGBS, 
foi realizado pelos departamentos médicos 
da universidade, em parceria com a Asso-
ciação Brasileira de Enfermagem na região 
de Campinas.
Com o auditório da Faculdade de Ciên-
cias Médicas (FCM) lotado, o público pôde 
aproveitar palestras elucidativas sobre o 
tema do evento para este ano: a hiperten-
são, que constitui um problema de saúde 
pública, já que contribui para a maioria 
dos casos de doença cardiovascular, der-
rame, falência dos rins, invalidez e morte 
prematura. Dados da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) indicam que mais de 
uma em cada três pessoas no mundo têm 
pressão alta.
 Na solenidade, autoridades da Uni-
camp falaram sobre a importância dessa 
data e como a influência da mesma resulta 
na participação de profissionais da saúde e 
da população. O Superintendente do HC, 
Manoel Bertolo, a diretora do Departamen-

Eventos especiais realizados em março e abril recebem apoio do GGBSCoordenador do GGBS fala sobre as realizações e
perspectivas do órgão para os próximos anos

inspirado na experiência da Unicamp 
através do Simpósio de Profissionais 
da Unicamp - SIMTEC, foi um de um 
sucesso surpreendente. Outro exem-
plo foi um livro, publicado por apro-
vação em Edital, Semeando um novo 
país, que resultou em um Curso de 
Extensão, parceria com a Extecamp e 
o Instituto de Economia, para o qual 
atrai alunos da RMC. Outra experi-
ência marcante foi a parceria com a 
DEDIC/DGRH que levou o GGBS a 
se envolver num evento internacional 
de Educação Infantil.

O modelo de apoio através de edi-
tais deve continuar?
Edison Lins: Sem dúvida. Estamos pro-
cedendo a algumas revisões e o apri-

moramento de critérios, bem como 
dimensionando a capacidade de re-
cursos financeiros, para ainda neste 
semestre lançarmos o quinto edital.

Em resumo, qual foi o princi-
pal avanço proporcionado pelo 
GGBS?
Edison Lins: Foi o de dar um rumo 
mais planejado a algumas deman-
das rotineiras, melhorando o fluxo de 
atendimento para as mesmas e ao 
mesmo tempo que avançou em ações 
e projetos mais complexos, tanto nas 
novas ações como no aprimoramento 
de programas duráveis como o Pro-
Seres, que completa em 2013, 20 
anos e está sendo atualizado em suas 
metas e objetivos.

Durante o IV Simtec, realizado em novembro de 2012, 
Edison Lins recebe o aclamado ator Lima Duarte para 
um bate-papo com o público presente.

Recentemente o coordenador do GGBS participou 
da cerimônia que empossou a nova coordenadoria 
da Diretoria Geral de Recursos Humanos - DGRH. 

to de Enfermagem do HC, Flora Bueno, a 
diretora associada da FCM, Maria Isabel, 
o diretor da Divisão de Apoio à Assistência 
e à Pesquisa, Sérgio Tadeu Martins, a presi-
dente da Associação Brasileira de Enferma-
gem na região de Campinas, Maria Silva, 
e o coordenador do GGBS, Edison Lins, fo-
ram as autoridades presentes na mesa de 
abertura. 
 Nas palestras, foram apresentados um 
panorama nacional, as incidências e riscos 
sobre a hipertensão, fatores determinantes 
do problema.  

 Entre março e abril deste ano, a co-
munidade da Unicamp recebeu duas 
palestras com o tema aposentadoria. 
No dia 14 de março foi realizada uma 
palestra especial intitulada “Como os 
servidores devem planejar a aposen-
tadoria. O palestrante Hilário Bocchi 
Jr, mestre em Direito Público, advoga-
do previdenciário e consultor em pro-
gramação de aposentadorias, foi o 
responsável por sanar as dúvidas dos 
presentes sobre o assunto. Já no dia 
18 de abril, a vertente discutida foi a 
“Desaposentadoria”, que consiste em 
que o aposentado tem de renunciar 
à sua condição, e voltar a trabalhar 
para optar por outro instituto que cui-
de dos seus benefícios.

Aposentadoria na Unicamp 
 A Unicamp dispõe de um Progra-
ma de Preparação de Aposentadoria 
(PPA), que neste ano atenderá funcio-
nários com possibilidade de aposen-
tadoria até dezembro de 2015. A pri-
meira turma de 2013 é composta por 
onze oficinas de meio período, que 
acontecem duas vezes por semana, 
às segundas e quartas-feiras de ma-
nhã, na Casa do Lago. Obtenha mais 
informações no site da DGRH.

Homenagem aos aposentados 
 Uma confraternização especial e 
merecida. Foi o que aconteceu na 
tarde do dia 01 de abril, no auditório 
da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM). Funcionários que se aposen-
taram em 2012 receberam uma ho-
menagem pelos anos de dedicação 
e contribuição prestados à universi-
dade. O evento é organizado pela 
Diretoria de Planejamento e Desen-
volvimento da Unicamp, com o apoio 
do GGBS. Todos os homenageados 
foram contemplados com placas de 
agradecimento, entregues pelas au-
toridades presentes. Ao término da 
cerimônia, todos participaram de um 
coquetel de confraternização. 
 

Dia Mundial da Saúde alerta sobre os riscos da 
hipertensão arterial

 A equipe do Serviço Social do GGBS 
homenageou as mulheres da Unicamp 
em evento ocorrido no dia 8 de março. O 
evento contou com a presença do então 
reitor Fernando Ferreira Costa e da presi-
dente de honra do Círculo de Amigos do 
Menor Patrulheiro de Campinas, Maria An-
gélica Barreto Pyles.
 Doce e carismática, Maria Angélica foi 
homenageada por sua história na univer-
sidade, através dos “patrulheiros”. Na oca-
sião ela relembrou os eventos de lança-
mento dos livros Faço Parte desta História, 
que traz depoimentos de ex-patrulheiros, 
guardinhas e mensageiros que ajudaram a 
construir a história da Unicamp. “Fico mui-
to feliz por compartilhar esse momento”, 
agradeceu Maria Angélica.
 Nas comemorações, a companhia de 
teatro “Parafernália”, vinda de Mogi Gua-
çu, encenou uma divertida peça que con-
tou a história do homem e da mulher desde 
a era de Adão e Eva, nomeada “Mulher, Ai 
Ai Mulher”.
 O convidado especial Eliano Pellini, 
médico ginecologista, e chefe do setor de 
saúde e medicina sexual da faculdade de 
medicina do ABC em São Paulo, ministrou 
a palestra “Por que os homens não fazem 
amor, e por que as mulheres, infelizmente, 

não fazem sexo”. Todos os presentes se di-
vertiram com a inteligente e bem-humora-
da palestra.
 Ao final do evento, o grupo Choro de 
Saia, de Piracicaba, levou ao público um 
repertório diferenciado de musicas de com-
positores renomados do choro e da MPB. 

 

Homenagem especial no Dia Internacional da Mulher

Palestras esclarecem 
dúvidas sobre 
aposentadoria 

Palestras esclarecem 
dúvidas sobre 
aposentadoria 

Da esq. p/ dir.:  Ademilde Felix Gomes, coordenadora adjunta do DGRH;  a nova coordenadora do DGRH, Maria Aparecida Quina de Souza; 
o reitor José Tadeu Jorge; o chefe de gabinete Paulo César Montagner e o coordenador do GGBS Edison Lins. 

O Dr. Eliano Pellini cativou a todos com 
sua bem-humorada palestra “Por que os 

homens não fazem amor, e por que as mu-
lheres, infelizmente, não fazem sexo”

A homenageada, Maria Angélica Barreto 
Pyles, agradece a homenagem. O ex-reitor 
Fernando Costa e o coordenador do GGBS, 
Edison Lins, também prestigiaram o evento

Detalhe do auditório da Faculdade de  
Ciências Médicas durante o evento




