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Confira nesta edição:

O GGBS deseja a todos Boas Festas e um
2014 repleto de realizações e vitórias!
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Calendário Administrativo para o ano de 2014, aprovado pela Câmara de Administração (CAD) em sessão de 
01/10/2013, constando feriados e expedientes suspensos.

01 de Janeiro  (quarta-feira) Confraternização Universal -  Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 
06/04/1949

03 de Março  (segunda-feira) Expediente Suspenso
04 de Março  (terça-feira) Carnaval (Expediente Suspenso)
05 de Março  (quarta-feira) Cinzas (Expediente Suspenso)
17 de Abril  (quinta-feira) Expediente Suspenso
18 de Abril  (sexta-feira) Paixão de Cristo -  Feriado Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 

25/09/1970
21 de Abril  (segunda-feira) Tiradentes Feriado Nacional - Lei Federal nº 1.266 de 08/12/1950
01 de Maio  (quinta-feira) Dia do Trabalho Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 06/04/1949
02 de Maio  (sexta-feira) Expediente Suspenso
19 de Junho  (quinta-feira) Corpus Christi - Feriado Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 25/09/1970
20 de Junho  (sexta-feira) Expediente Suspenso
09 de Julho  (quarta-feira) Data Magna do Estado de São Paulo - Feriado Civil - Lei Estadual nº 9.497 

de 05/03/1997
07 de Setembro  (domingo) Independência do Brasil - Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 

06/04/1949
12 de Outubro  (domingo) Consagrado à Padroeira do Brasil - Feriado Nacional - Lei Federal nº 6.802 de 

30/06/1980
27 de Outubro  (segunda-feira) Expediente Suspenso
28 de Outubro  (terça-feira) Dia do Funcionário Público Estadual
02 de Novembro  (domingo) Finados - Feriado Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 25/09/1970
15 de Novembro  (sábado) Proclamação da República - Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 

06/04/1949
24 de Dezembro  (quarta-feira) Véspera de Natal (Expediente Suspenso)
25 de Dezembro  (quinta-feira) Natal - Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 06/04/1949

* Suspensão das atividades no período de 26/12/2014 a 02/01/2015.

Serão ainda considerados Feriados Municipais nas seguintes Unidades e Localidades relacionadas abaixo:

ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO
 
25 de Janeiro  (sábado) Fundação da Cidade de São Paulo - Feriado Civil - Lei Municipal nº 7.008 de 

06/04/1977
20 de Novembro (quinta-feira) Dia da Consciência Negra - Feriado Civil - Lei Municipal nº 13.707 de 

07/01/2004
21 de Novembro (sexta-feira) Expediente Suspenso
 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA

13 de Junho  (sexta-feira) Padroeiro do Município de Piracicaba - Feriado Religioso - Lei Municipal nº 
1.925 de 28/06/1972

20 de Novembro  (quinta-feira) Dia da Consciência Negra - Feriado Civil - Lei Municipal nº 5.242 de 
13/03/2003

21 de Novembro  (sexta-feira) Expediente Suspenso
08 de Dezembro  (segunda-feira) Imaculada Conceição - Feriado Religioso - Lei Municipal nº 1.470 de 

06/03/1967 
CAMPUS DE LIMEIRA

15 de Setembro  (segunda-feira) Padroeira do Município de Limeira - Feriado Religioso - Lei Municipal nº 
1.038 de 23/02/1968

20 de Novembro  (quinta-feira) Dia da Consciência Negra - Feriado Civil - Lei Municipal nº 3.473 de 
17/09/2002

21 de Novembro  (sexta-feira) Expediente Suspenso
 
CAMPUS DE CAMPINAS

20 de Novembro  (quinta-feira) Dia da Consciência Negra - Feriado Civil - Lei Municipal nº 11.128 de 
14/01/2002

21 de Novembro  (sexta-feira) Expediente Suspenso
08 de Dezembro  (segunda-feira) Padroeira do Município de Campinas / Imaculada Conceição - Feriado 

Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 25/09/1970

O presente calendário não se aplica aos servidores que prestam serviços em áreas consideradas essenciais.
Fonte: Ofício Circular DGRH nº 20/2013
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1 - Confraternização Universal 9 - Data Magna Estado de São Paulo

7 - Independência do Brasil

12 - Padroeira do Brasil / 28 - Funcionário Público Estadual

2 - Finados / 15  - Proclamação da República

25 - Natal

4 - Carnaval

18 - Paixão de Cristo 

21 - Tiradentes

1 - Dia do Trabalho

19 - Corpus Christi
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2 Informativo GGBS

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 

Jhonatas Simião - Tiragem: 10.000 exemplares.  
Informações: (19) 3521-5101 - www.ggbs.gr.unicamp.br 

Tempo de fechar um ano. Balanços 
em dimensões individuais e coletivas. 
Naturalmente novos desafios e proje-
tos se estabelecem. O GGBS é um 
órgão institucional de natureza comu-
nitária. Assim, é relevante que suas 
ações sejam deliberadas e acompa-
nhadas por um Conselho, do qual 
participam funcionários e docentes. 
As ações do órgão visam promover 
prestação de serviços, motivação, 
integração, apoio educacional,  pro-
mover reflexões em temas como en-
dividamento ou saúde em dimensão 
preventiva e esse conjunto resulta em  
desenvolvimento pessoal e humano. 
Ações diretas do GGBS e outras em 
parceria com órgãos internos e exter-
nos. O que se realizou no ano que se 
encerra responde a esses propósitos, 
traçados na Missão institucional, ins-
pirada no Planejamento Estratégico. 
Neste final de ano tem campanha de 
solidariedade, destinada a uma insti-
tuição de ação social de papel signi-
ficativo para muitos. Sua participação 
é muito importante. E ao fazer um 
balanço sobre o realizado, abrem-se 
espaços para aprimorar e pautar no-
vas ações. 2014 será um ano intenso 
para o país - eleições presidenciais, 
de governadores, deputados estadu-
ais e federais. Exercício da democra-
cia. A Copa do Mundo de Futebol, 
esporte de fortíssimo impacto. Conta-
gia.  Desta vez acontecerá em nosso 
país. Tem a ver conosco também, cla-
ro. Assim o já tradicional programa 
Farra nas Férias, terá a copa como 
mote importante. O início do novo 
ano traz também o programa Férias 
no Museu.  Será um ano de SIMTEC, 
já na quinta edição. Um momento 
de encontro e de mostra profissional. 
Sua participação é possível e neces-
sária. Informe-se e contribua. É isso, 
o realizado sempre traz novos desa-
fios. Motiva a fazer mais e melhor.

Realizações e 
novos desafios  

Inaugurado posto no Ciclo Básico II
 Em 29 de outubro foi inaugurado mais 
um posto de atendimento do GGBS, loca-
lizado no segundo piso do prédio do Ciclo 
Básico II. O novo posto oferecerá os mes-
mos serviços da sede, no entanto funciona-
rá em horário alternativo, das 14h às 23h, 
possibilitando que os funcionários tenham 
acesso ao posto no período noturno.
 Para a Coordenadora Adjunta da Dire-
toria Geral de Recursos Humanos (DGRH), 
Ademilde Félix Gomes, a inauguração do 
terceiro posto do GGBS é importante, pois 
facilita o acesso e amplia os serviços do 
Grupo. “Acredito que quanto mais postos 
do GGBS na universidade, maior a opor-
tunidade dos funcionários serem beneficia-
dos e maior as chances deles buscarem os 

serviços”, destacou.  
 Segundo Armando Comunalle Jr., que 
coordena o novo posto, a procura pe-
los serviços já é grande e o trabalho está 
a todo vapor. “Está havendo procura dos 
funcionários que trabalham nas unidades 
mais próximas do Ciclo Básico II por servi-
ços como entrega de carteiras de planos de 
saúde, odontológicos, vale alimentação, 
etc. As carteiras de planos odontológicos, 
de saúde e vale alimentação são entregues 
no posto somente para funcionários que 
trabalham no período noturno, os demais 
continuam a ser atendidos no posto cen-
tral, no prédio da Reitoria III”, disse. 
O ramal do novo posto para obter infor-
mações sobre serviços, etc. é 11454.

 Em 2014, o Grupo Gestor de Benefícios 
Sociais ampliará seus serviços aos servido-
res da Unicamp. Está prevista a inaugu-
ração de mais dois postos do GGBS nos 
Campi de Limeira e Piracicaba. Com isso, 
o GGBS passa a ter cinco postos de aten-
dimento à disposição dos funcionários e 
docentes: a Sede do GGBS, localizada no 
Prédio da Reitoria III, o Posto no Hospital 
das Clínicas, o recém inaugurado Posto de 
Atendimento no Ciclo Básico II, além dos 
postos de Limeira e Piracicaba.
 Com a inauguração desses dois postos 
em 2014, o GGBS atenderá os funcioná-
rios de Limeira e Piracicaba, e passa a con-
tar com postos de atendimento em todas as 
unidades da universidade. 
 Segundo Armando Comunale Jr., coor-
denador do Posto Ciclo Básico II, a cria-
ção dessas duas novas sedes atenderá uma 
demanda dos funcionários e docentes, que 
não precisarão mais se deslocar até Cam-
pinas para utilizar serviços como serviço 
social, entrega de cartões auxílio-alimen-
tação, orientações sobre benefícios con-
signados, esclarecimento de dúvidas sobre 

o Programa Institucional de Apoio ao Ser-
vidor Estudante (ProSeres), cadastramento 
para diversas parcerias do GGBS, como 
SESC e SESI, entre outros atendimentos.
 “É muito importante a expansão do 
GGBS, pois são públicos diferentes, cada 
um com suas especificidades e que os pos-
tos podem atender melhor as demandas, 
inclusive criando programas que atendam 
esse público específico, além de não mais 
precisarem se deslocar até Campinas para 
serem atendidos”, ressalta Comunale Jr.
 Os serviços oferecidos serão os mesmos 
da sede, inclusive atendimento do serviço 
social, programas culturais e outros.
 O Coordenador Geral do GGBS, Edi-
son Cardoso Lins, afirma que com a ex-
pansão, o Grupo pretende ampliar o aces-
so aos serviços oferecidos pelo órgão. “A 
importância está em facilitar o acesso aos 
serviços e programas disponibilizados pelo 
GGBS. No caso do Posto do Ciclo Básico 
II, o horário diferenciado (das14 às 23 ho-
ras), possibilita que o conjunto de profis-
sionais que atuam neste horário possa ser 
atendido”, afirma.

GGBS amplia atendimento ao público

Limeira e Piracicaba devem receber postos do GGBS em 2014

Da esquerda p/ direita:  
Equipe do Posto Ciclo Básico II: 

Armando Comunnalle Jr., 
José Célio Cucatti e 

Roberto Carlos de Souza  
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AFPU, avançando na qualificação profissional

 Na atual gestão, Maurício Calixto de 
Andrade retomou para a direção da AFPU - 
Agência para Formação Profissional da Uni-
camp, a convite do reitor José Tadeu Jorge, 
que inseriu em seu plano de gestão, fazer 
avançar a agência para uma escola corpo-
rativa. O Informativo GGBS publica a seguir 
uma entrevista com o titular da AFPU, órgão 
estratégico no contexto de uma política de RH 
integrada em suas várias frentes, como pro-
põe a atual gestão, envolvendo a DGRH, o 
Cecom e o GGBS. Confira: 

 Em que ano o senhor começou a tra-
balhar na Unicamp, quais cargos já exer-
ceu, e qual a experiência mais significati-
va ao longo da sua trajetória profissional 
na Unicamp?
 Comecei como estagiário de informáti-
ca na Funcamp em fevereiro de 1987. Em 
1988 fui contratado como programador de 
sistemas. No final daquele ano fui para o 
mercado. Retornei em 1991 para gerenciar o 
setor de TIda Funcamp a convite do professor 
José Tadeu Jorge, que na época era diretor 
executivo da Fundação. Em 1995 fui para a 
DGA como Assessor da Coordenadoria com 
a função de implantar a área de informática 
daquele órgão, o qual gerenciei por 7 anos. 
Durante o ano de 2003 fui Assessor da Co-
ordenadora Geral da DGA além de atuar na 
elaboração da metodologia do PLANES da 
Unicamp. Em 2004 veio a tarefa mais com-
plexa. Coordenar a elaboração e implemen-
tação do PDG - Programa de Desenvolvi-
mento Gerencial, que formou ate hoje cerca 
de 700 colaboradores na Unicamp. Durante 
2005 e 2006 fui diretor executivo da AFPU, 
cargo que ocupo atualmente. Durante esse 
interstício atuei no Imecc junto aos cursos de 
Melhoria de Processos e Liderança de Equi-
pes. Todas as etapas foram fundamentais 

para um conhecimento amplo e diversificado 
das atividades desenvolvidas na universida-
de, porem ainda há muito o que aprender.

 Na atual gestão, diante dos novos de-
safios propostos para o cargo que o se-
nhor ocupa atualmente, como se deu o 
seu desenvolvimento educacional e como 
isso impacta na sua vida profissional?
 Tive a oportunidade de realizar vários 
cursos de especialização em diversas áreas, 
além de cursar mestrado e doutorado (qua-
lificado) na engenharia mecânica da Uni-
camp. Lecionei disciplinas de especialização 
no Imecc, Economia e Engenharia. Essa for-
mação ampla e continuada ampliou a visão 
da diversidade das atividades da universida-
de. Contudo nossa instituição é complexa e 
o apoio dos colegas da AFPU ajuda a geren-
ciar os programas de Treinamento e Desen-
volvimento que oferecemos atualmente e os 
que iremos lançar futuramente.
 
 O relacionamento interpessoal é algo 
cada vez mais valorizado e necessário 
também nos ambientes corporativos. Co-
mente isso e como será trabalhado no 
seu escopo de ação.
 As pessoas estão cada vez mais capacita-
das tecnicamente, mas o fator predominante 
de sucesso em qualquer equipe de trabalho 
é a cooperação e comprometimento mútuo. 
Nesse sentido, cada um de nós, deve procu-
rar também o aperfeiçoamento nas relações 
pessoais. A AFPU está atenta a isso e busca 
fornecer com maior frequência e maior inten-
sidade cursos de relacionamento e desenvol-
vimento humano no trabalho.

 Na sua opinião, qual a importância da 
valorização e qualificação dos profissio-
nais em diversas carreiras na Unicamp, 
complementado no órgão específico em 

que o senhor irá coordenar?
 A valorização dos recursos humanos em 
todos os níveis é uma importante caracte-
rística da atual administração. A AFPU, que 
atualmente responde ao gabinete do reitor, 
está alinhada aos movimentos nessa direção. 
Nossa missão é ampliar o treinamento e ca-
pacitação profissional de forma que os todos 
os servidores da carreira PAEPE tenham cada 
vez mais e sempre, melhores condições de 
atuar em suas funções, sejam elas de caráter 
técnico ou administrativo. Desta forma, todos 
os níveis funcionais serão atendidos. A quali-
ficação constitui-se em um importante meca-
nismo de criação de oportunidades para as-
censão coerente e sedimentada na carreira, 
pois servidores mais bem qualificados podem 
aproveitar as oportunidades institucionais 
para assumir cargos de maior complexidade, 
o que com frequência  conduz a melhores 
remunerações. Em um momento seguinte na 
carreira, a maior complexidade aliada à ex-
periência na função oferecem oportunidades 
de cargos com maior responsabilidade, o 
que também pode criar possibilidades de as-
censão. A qualificação profissional, portanto, 
não é uma escolha, mas sim uma necessida-
de.

Entrevista exclusiva com o diretor Maurício Calixto de Andrade

Maurício 
Calixto de 

Andrade

Participação do grupo musical Fat Family, com repertório 
de músicas populares e temas de final de ano. Você está 
convidado(a). Será um momento de integração ao som 
de músicas e coreografias, em momentos de vivência com 
música de qualidade, que despertarão sua sensibilidade 
para celebrar o ano que se encerra e, da mesma forma, 
saudar um novo ano que se apresenta e sempre traz possi-
bilidades, perspectivas, projetos e desafios. Participe!

13 DE DEZEMBRO, A PARTIR DAS 12H30 
NA PRAÇA DA PAZ

UM SHOW ESPECIAL PARA CELEBRAR 
2013 E SAUDAR 2014

Fat FamilyFat FamilyFat Family
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Ações de muita abrangência em 2013

Volta da Unicamp

Reunião com 
parceiros

 O ano de 2013 marca para a Unicamp uma nova etapa, com o início da segunda gestão 
do reitor José Tadeu Jorge, feito inédito para a história da universidade. E o GGBS deu con-
tinuidade e consolidou um pouco mais seu trabalho. Ações que objetivam impactos na quali-
dade de vida, desenvolvimento humano, integração e motivação. Muitas foram as realizações 
dirigidas aos vários segmentos que compõe a comunidade acadêmica, cujo papel é relevante 
no compromisso social de criar e disseminar o conhecimento, na ciência e tecnologia, na cul-
tura e nas artes, através do ensino, da pesquisa e da extensão a todos. No momento em que 
se encerra mais um exercício anual da nossa instituição, apresentamos um breve resumo das 
principais realizações do GGBS ao longo do ano que ora se finda. 

Prática de atividades esportivas, fator relevante na qualidade de vida
Em 2013, os atletas da Equipe Unicamp conseguiram importantes resultados para a univer-
sidade. Corrida Integração, Volta da Unicamp, Corrida da Lua e Meia Maratona Amil, são 
alguns dos exemplos em que a equipe Unicamp (GGBS/Labex) obteve destaque, sempre com 
o apoio do GGBS. Com a prática efetiva de atividades que resultam em melhor qualidade de 
vida e de saúde, dentro da missão institucional do GGBS, a participação contribuiu para a 
motivação e integração entre funcionários de diversas unidades da Unicamp. 
Outro destaque a ser colocado em evidência é o trabalho efetuado pela equipe multiprofis-
sional do programa Mexa-se (confira matéria na página 6), que coordena atividades físicas e 
funcionais ligadas à saúde e ao bem estar dos funcionários da Unicamp. A tradicional Copa 
GGBS de Futebol Society, edição 2013, também foi um sucesso, coroando os times do Ce-
meq, na categoria Master, e do Caism/Escolta, na categoria veteranos. Um evento que se 
consolida a cada ano, com intensa e motivada participação. Em 2014 tem muito mais!

Reuniões ampliam informações sobre parcerias e convênios do GGBS
Uma série de reuniões temáticas teve início em julho de 2013, abrindo espaço direto para 
ATU´s e ATD´s (que atuam nos RH´s das unidades e órgãos), visando ampliar o leque de 
informações sobre as diversas parcerias, convênios e outras questões que dizem respeito a 
benefícios e direitos. A agenda surgiu a partir de duas reuniões realizadas com um especialis-
ta sobre aposentadoria e direito previdenciário, que atraiu centenas de participantes. Edison 
Lins, coordenador do GGBS, avaliou a importância dessa série de reuniões. “Temos parcerias 
importantes e muitas vezes os funcionários não ficam sabendo em toda sua extensão e recur-
sos disponibilizados através das mesmas, e nessas reuniões periódicas há esclarecimentos de 
dúvidas e informações adicionais que podem ampliar os benefícios já oferecidos e outros que 
podem ser acrescentados”.  Planos de saúde e de odontologia, parcerias com organizações 
importantes como Senac, Senai e Sesc, além de participação da direção do Iamspe, do Pro-
grama Casa Paulista e informações dos mais diferentes estabelecimentos bancários, parceiros 
da Unicamp, através do GGBS. Os resultados foram animadores e a série terá continuidade 
em 2014, e o primeiro espaço a ser aberto será para a CooperUnicamp. 

Ações de reforço cultural, educacional e de iniciação profissional aproximam filhos de funcionários 
e de docentes, e a sociedade, da Unicamp. 
Aproximar os dependentes do ambiente profissional e acadêmico onde atuam seus pais, faz 
parte da Missão Institucional do GGBS. Eventos em parceria levam a isso de forma motivadora 
e qualificada (confira matéria sobre o Farra nas Férias e Férias no Museu - página 6).

Escolas da rede pública visitam a Unicamp e participam de eventos culturais
Alunos de escolas públicas próximas à Unicamp são frequentemente convidados pelo GGBS 
para atividades culturais na Casa do Lago, especialmente teatro inspirados em obras literárias, 
que além de promover o contato mais direto, ainda despertam o senso crítico e o despertar 
de talentos entre esses alunos. No site do GGBS, todo os registros desses encontros. Confira!

Formatura da 3ª turma do programa Primeiro Emprego e cursos de ampliação e geração de renda
No dia 8 de setembro foi realizada a formatura da terceira turma do Primeiro Emprego, que 
contou com a participação de 54 jovens, filhos e filhas de funcionários da Unicamp e Fun-
camp. Os familiares se emocionaram em muitos momentos da formatura, juntamente com os 
professores do SENAC, cuja parceria foi fundamental para a realização do curso. Em 2013 
também foram realizados dois cursos de geração e ampliação de renda, uma iniciativa do 
GGBS através do PROAF – Programa de Autonomia Financeira, cujas vagas foram destinadas 
a funcionários da Unicamp/Funcamp e/ou familiares (dependentes legais).

Essas foram algumas das ações que o GGBS realizou em 2013. No site do órgão você encontra registros de todos as ações, serviços e 
eventos desenvolvidos pelo GGBS ao longo do ano. Acesse e confira: www.ggbs.gr.unicamp.br

Visita de alunos à 
Casa do Lago

Formatura da 3ª turma 
do  programa “Primeiro 

Emprego”

Retrospectiva
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Aguarde mais informações no nosso próximo informativo

 Criada em 2004, a Ouvidoria da Uni-
camp segue as determinações que regula-
mentam a composição e estabelecem com-
petências das Ouvidorias de Serviços Públi-
cos e dispõem sobre a proteção e defesa do 
usuário do serviço público do Estado de São 
Paulo.
 Anualmente a instituição realiza aproxi-
madamente dois mil atendimentos entre pú-
blico interno e externo. O trabalho consiste 
em organizar mecanismos e canais de aces-
so dos interessados, fazendo uma relação 
informal e acolhedora, orientando os servi-
dores docentes e não docentes, os alunos, 
e membros da comunidade externa sobre a 
melhor forma de encaminhar seus pedidos, 
instruí-los e acompanhar sua tramitação. 
Além de contribuir para a resolução de pro-
blemas administrativos ou acadêmicos ofe-
recendo alternativas e informações sobre a 
legislação e normas internas vigentes, e dar 
fundamentalmente à sociedade o direito à 
participação no serviço público.
 A Ouvidoria da Unicamp também recebe 
críticas, queixas e sugestões sobre procedi-
mentos e práticas inadequadas ou irregula-
res, atuando no sentido de levar os envolvi-
dos a aperfeiçoá-los e corrigi-los pela busca 
dialogada de consenso.
 Apesar de estar presente na Universida-
de a mais de nove anos, algumas pessoas 
ainda confundem o trabalho da Ouvidoria. 
“Nós estamos em um fórum privilegiado, 
com pessoas qualificadas e conhecedoras. 
Trabalhamos com um público crítico, mas 
ainda não é comum da cultura brasileira a 
participação”, diz a Ouvidora, Adriana Eu-
gênia Alvim Barreiro. Porém segundo Adria-
na, percebe-se gradativamente participação 
da população no exercício dos seus direitos.
 Segundo a Assistente Técnica, Cecília 
Márcia Pereira Lopes, o atendimento acolhe-
dor na Ouvidoria é fundamental, bem como 
o atendimento personalizado, discreto e sigi-
loso.  “O público chega aqui no calor do 
momento e fazemos todo o acolhimento o 

mais rápido possível, ouvindo as pessoas 
com imparcialidade e neutralidade”, afirma.
Para Adriana, o atendimento inicial também 
é fundamental. “Queremos serviço persona-
lizado e respeitoso, com uma equipe restrita, 
diferente dos SAC. Justamente para atender 
melhor o usuário, de forma mais humaniza-
da”, diz.
 O processo de tramitação de uma de-
manda é rápido, visto a necessidade de 
cada atendimento. Em alguns casos a so-
lução é feita em 24 horas. Inicialmente é 
realizado o acolhimento, os funcionários 
do órgão recebem o público e tiram dúvi-
das. Depois o próprio indivíduo registra as 
informações com suas próprias palavras. 
Em seguida, é realizada uma análise crítica 
verificando a pertinência do registro, visto 
que algumas demandas, às vezes, não são 
de responsabilidade da Universidade. Logo 
depois, são realizados os trâmites internos e 
burocráticos da informação, quando os res-
ponsáveis de cada órgão recebe a demanda 
feita pelo usuário e analisam para dar uma 
resposta por meio da Ouvidoria, que pos-
teriormente faz sugestões e media conflitos 
referentes ao problema relatado. Segundo 
Adriana, “A Ouvidoria aponta necessidade 
de melhoras e não problemas. É pensado 
na melhor solução para a demanda. Toda 
pessoa que procura o órgão tem a garantia 
que sempre terá uma reposta, mesmo que 
não seja de seu interesse”. 
 Com pouco mais de nove anos de existên-
cia, a Ouvidoria da Unicamp é reconhecida 
nacional e internacionalmente, ouvidores de 
diversas instituições públicas e privadas do 
país, como bancos, universidades e hospi-
tais, visitam a Ouvidoria para se aprimorar, 
conhecer o dia a dia e realizar capacitação 
para aprimorar seus serviços. 
 “O que nos legitima é atender com res-
peito, cortesia, informar, entender a expecta-
tiva e a necessidade de cada um e respon-
der a ela na medida do possível. Fazendo o 
nosso melhor, atualmente conquistamos um 

patamar de respeito, mas ainda tem muito a 
ser feito”, diz a Ouvidora.
 A Ouvidoria da Unicamp está integrada 
ao Sistema das Ouvidorias do Governo do 
Estado de São Paulo, e pode ser acionada 
pelo site: http://www.ouvidoria.sp.gov.br/. 
Também presencialmente no 3º andar da 
Prefeitura Universitária, pelo telefone: (19) 
3521-4484, ou ainda pelo site da Unicamp: 
http://www.ouvidoria.unicamp.br/index.
html. O serviço é sigiloso.

Livro “Construindo a Ouvidoria no Bra-
sil: avanços e perspectivas”

 O livro foi organizado pela Ouvidora da 
Unicamp, Adriana Eugênia Alvim Barreiro, 
em parceria com pesquisadores do Núcleo 
de Estudos de Políticas Públicas (Nepp) da 
Universidade. 
 A publicação é resultado de diversos 
trabalhos apresentados durante o curso de 
extensão “Aperfeiçoamento em Ouvidoria 
Pública e Privada no Brasil”, realizado pelo 
Instituto de Economia (IE). E tem o objetivo 
de contribuir para a construção das Ouvido-
rias no país e suprir a escassa bibliografia na 
área, mostrando o resultado da excelência 
da Unicamp entre Ensino, Pesquisa e Exten-
são.

Ouvidoria da Unicamp é modeloDestaque

A ouvidora Adriana Eugênia Alvim Barreiro (esq.) e 
a Assistente Técnica Cecília Márcia Pereira Lopes
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Mexa-se: 10 anos de um programa motivador 
 Desde sua criação, em 2004, o Mexa-se 
tem como objetivo disseminar informações 
de caráter preventivo promovendo a saúde 
através da prática de atividade física junto à 
comunidade da Unicamp. A conscientização 
para estimular a população universitária so-
bre a prática de atividades físicas como fator 
de promoção de saúde e prevenção de doen-
ças crônicas, também faz parte dos aspectos 
importantes do programa, que nesses nove 
anos já beneficiou funcionários e seus depen-
dentes.
 Um ótimo exemplo de profissional, inte-
grante na equipe do Mexa-se a ser destacado 
é Carlos Aparecido Zamai, que desde 1980 
integra seu conhecimento sobre a qualidade 
de vida incluída na prática de atividades físi-
cas na universidade.
 Zamai sempre enfatizou a importância da 
atividade física na vida do funcionário, res-
saltado na melhora contínua na vida profis-
sional e pessoal. “Sempre pensei em ajudar 
de uma forma que contribuísse para um con-
junto na vida dos funcionários da Unicamp, 
a exemplo na saúde física e psicológica, por-
que a atividade física acentua nisso, e quem 
pratica, nem que seja um pouquinho a cada 
dia, consegue mais disposição”, comenta Za-

mai sobre seu trabalho inicial no Mexa-se.
 Com uma equipe de sete fisioterapeutas, 
um educador físico e três coordenadores, 
incluindo Zamai, o programa Mexa-se, co-
ordenado pelo Cecom Unicamp, oferece as 
seguintes atividades: alongamentos e relaxa-
mento; condicionamento físico; caminhadas 
monitoradas; atividades funcionais; dança 
de salão; Lian Gong, e atividades voltadas 
a grupos específicos, como grupo de coluna, 
de ombro, de joelho, de hipertensão, obesi-
dade, e diabetes. Outro destaque das ativi-
dades incluídas no cronograma do programa 
recentemente foi o grupo especial de Pilates, 
e Consciência Corporal.

Semana de Atividades Físicas

 Na segunda semana do mês de novem-
bro, o Mexa-se conseguiu ampliar ainda mais 
seus objetivos ligados à saúde. Foi realizada 
a Semana de Atividades Físicas, nas tendas 1 
e 2 do programa, e na praça da paz. Zamai 
comenta o quanto ficou feliz, juntamente com 
a equipe do Mexa-se, em ver que o público 
está cada vez mais preocupado com a saúde 
e procurando o programa para aprender. “O 
evento foi um sucesso. Ficamos muito satis-
feitos com todo o processo, que além dessa 
conscientização para a prevenção de doen-
ças, despertou também o amor pelo espor-
te”, disse.

Livro “Atividade Física e Saúde”

 E mais um feito a comemorar no Mexa-
-se. No dia 2 de dezembro aconteceu o lan-
çamento do livro “Atividade Física e Saúde: 
Experiência Bem-Sucedida nas Empresas, 
Organizações e  Setor Público”, com autoria 
de Zamai e da Drª Antonia Bankoff, coorde-
nadora do Mexa-se de 2004 a 2011. “Foi 
mais uma realização concretizada. Fechamos 
o ano de 2013 com muito sucesso e abrimos 
as comemorações para os 10 anos do pro-
grama com muito estímulo”, concluiu Zamai.

Carlos Zamai

 Os tradicionais progra-
mas voltados aos filhos de 
funcionários são ansiosa-
mente esperados ao longo 
ano. Foram muitas crian-
ças e adolescentes que, 
em todas as edições, fize-
ram amizades e aprende-
ram muitas coisas novas. 
Tudo isso com o apoio sin-
gular do GBBS, e em 2014 
não será diferente.
 O ano já começa com 
o tradicional programa-
Farra nas Férias, que será 
realizado no período de 6 a 31 de janeiro. 
 Com a finalidade de entretenimento, con-
vivência, ampliação de laços de amizade, 
companheirismo e de solidariedade, ao mes-
mo tempo em que são desenvolvidas ativida-
des sociais e culturais em grupos, as crianças 
do Prodecad e DEdIC, com idade entre 6 e 
12 anos, desenvolvem, juntamente com  mo-
nitores da Faculdade de Educação Física da 
Unicamp (FEF), atividades que estimulam de 
forma pedagógica e lúdica. As atividades são 
implementadas ao longo dos dias, que con-
tará em 2014 com uma novidade, voltada 
para a Copa do Mundo no Brasil.
 Esse tema especial levará conhecimento 
sobre a história do futebol e suas influências 

2014 tem mais Férias no Museu e Farra nas Férias

culturais nos diferentes países; a origem da 
Copa do Mundo; reflexão sobre quais serão 
os legados deixados para o povo brasileiro; 
divulgação de diversas culturas, identifican-
do as danças, músicas, comidas, crenças e 
roupas tradicionais dos países participantes, 
entre outros aspectos importantes do evento. 
Na programação serão registrados momen-
tos de sensibilização, nos quais serão apre-
sentados aos alunos fatos, textos, músicas, 
vídeos e curiosidades diversas sobre o fenô-
meno futebol. Não tem como perder!
 Outro programa muito esperado pela co-
munidade universitária é o Férias no Museu, 
que será realizado entre os dias 13 e 24 de 
janeiro. Crianças de 8 a 10 anos de idade, 

e adolescentes de 12 a 15 
anos poderão se inscrever 
através do site do Museu 
Exploratório de Ciências, 
ou no site do GGBS até 
o dia 6 de janeiro. A di-
vulgação da lista de par-
ticipantes acontecerá nos 
dias 8 e 9 de janeiro. 
  Por ser um dos progra-
mas mais esperados pela 
garotada, a demanda do 
Férias no Museu é gran-
de, por isso há uma lista 
de espera, analisada pela 

dedicada equipe organizadora, a fim de não 
deixar ninguém de fora.
 Oficina Desafio, Nano Aventura, visitas 
à Praça Tempo Espaço, realização de ativi-
dades lúdico-pedagógicas que exploram, de 
forma criativa e prazerosa, temas referentes 
à ciência, tecnologia, cultura, qualidade de 
vida, meio ambiente e responsabilidade so-
cial fazem parte do cronograma do Férias. 
E nos últimos dias os alunos irão apresentar 
aos pais, especialmente convidados ao even-
to de encerramento do programa, tudo o que 
aprenderam no Férias no Museu. 
 Confira no site do GGBS todas as infor-
mações dos respectivos programas, e deixe 
as férias do seu filho mais divertidas.

Parceria
GGBS

Uma das turmas do Férias no Museu/2013
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Oficinas de pintura 
estimulam a criatividade 

dos funcionários

A professora Márcia Antonelli, funcioná-
ria do Instituto de Química da Unicamp, 
promoveu, nos dias 6 e 7 de novembro, 
oficinas de pintura com o objetivo da de 
estimular a imaginação, a criatividade, 
a sensibilidade e o desenvolvimento da 
percepção visual através das aulas de 
pintura em tela. Os alunos aprende-
ram também as técnicas específicas da 
pintura abstrata, a fim de proporcionar 
integração e desenvolver habilidades in-
dividuais, além do estímulo pelas artes. 
Todas as telas produzidas durante as au-
las estão expostas na entrada do prédio 
da Diretoria Geral de Recursos Huma-
nos da Unicamp (DGRH). 
Neste mês de dezembro, no dia 2, Már-
cia levou as pinturas dessa exposição e 
de outras, realizadas ao longo do ano, 
para o Espaço Cultural Casa do Lago, 
onde alunos do curso de pintura acadê-
mica e de abstrato apresentaram suas 
produções. 

 Com o objetivo de debater questões im-
portantes para as Organizações Não Go-
vernamentais, o Fórum Desafios da Gestão 
das Organizações Não Governamentais 
sem fins lucrativos foi realizado no dia 8 de 
novembro, e contou com a participação de 
mais de 200 pessoas. As palestras acon-
teceram nos períodos da manhã e tarde, 
no auditório do Centro de Convenções da 
Unicamp, com transmissão ao vivo pela TV 
Unicamp. O evento fez parte do programa 
Curso de Extensão Gestão de Ong’s, que 
está em sua 5º edição, e tem como orga-
nizadores o coordenador do GGBS, Edison 
Lins, e o gestor de ONG’s, Milton Pereira.
 No período da manhã, a presidente do 
Hospital Sobrapar, Vera Raposo do Amaral, 
falou ao público sobre a sua experiência 
na gestão de Organizações Não Governa-
mentais, colocando os desafios e os resulta-
dos esperados para quem trabalha ou quer 
ingressar nesse setor. Os trabalhos termina-
ram com uma mesa redonda sobre o papel 
da universidade pública na formação con-
tinuada dos profissionais do terceiro setor, 
que teve a participação da Pró-Reitora de 
Assuntos Comunitários da Unicamp, Emília 
Wanda, a palestrante Vera Raposo, e Edi-
son Lins. Durante a programação houve 
também perguntas do público para as au-
toridades do evento.
 À tarde, a palestra ficou por conta do 

diretor vo-
luntário do 
H o s p i t a l 
B o l d r i n i , 
José Alber-
to Saltini, 
que emo-
cionou os 
presentes compartilhando a sua história 
com o hospital, e cada desafio superado ao 
longo desses anos. “Quando eu cheguei e 
vi o financeiro do hospital fiquei assustado 
e com medo de não conseguir colocar em 
ordem, mas como o passar do tempo e a 
convivência com as crianças aprendi uma 
coisa: a cada vida salva já valeria a pena 
todo o esforço empenhado”, disse. O Hos-
pital Boldrini de Campinas é o maior centro 
de referência no tratamento do câncer in-
fantil da América Latina.
 Letícia Silva, gerente de articulação do 
Grupo de Institutos Fundações e Empresas 
(GIFE), foi a última palestrante do Fórum, 
que comentou sobre as ações socioam-
bientais das empresas por meio de estudos 
realizados todo o ano pelo GIFE. No final 
do evento, foi lançado o livro Gestão para 
Organizações Não Governamentais, de 
Milton Pereira, que na ocasião autografou 
e entregou um exemplar para cada partici-
pante do Fórum. Confira mais informações  
e galeria de fotos no site do GGBS.

Fórum discute os desafios das ONG’s

O Grupo Gestor de Benefícios Sociais informa 
que estão abertas as inscrições (novos cadas-
tros) e recadastramento (para os já inscritos) 

para o 1º semestre de 2014

Programa Institucional de 
Apoio ao Servidor Estudante.

Acesse o site do GGBS e faça sua inscrição: www.ggbs.gr.unicamp.br

IMPORTANTE: Os interessados que 
se inscreverem no período de 25/11 
a 13/12, cuja instituição o Proseres 
mantém parceria, receberão os 
respectivos descontos no boleto de 
fevereiro/2014. Os que fizerem ins-
crição a partir de 14/12/2013, os 
descontos serão lançados a partir 
 do boleto de março/2014 e assim 
sucessivamente, dependendo da 
 data de inscrição no programa.

Fórum discute os desafios das ONG’s
Apoio
GGBS

Entidade a ser apoiada 
Casa Bom Pastor - Barão Geraldo

(acolhe pacientes e familiares em 
tratamento de câncer)

Você pode ajudar com:
- alimentos não perecíveis 
 (feijão, arroz, leite em pó, etc.)
- participando de um mutirão para pintura do local
- profissional para projeto de revisão da rede elétrica 
  da casa

Os detalhes estão no site do GGBS 
www.ggbs.gr.unicamp.br

Sua participação é fundamental
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Calendário Administrativo para o ano de 2014, aprovado pela Câmara de Administração (CAD) em sessão de 
01/10/2013, constando feriados e expedientes suspensos.

01 de Janeiro  (quarta-feira) Confraternização Universal -  Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 
06/04/1949

03 de Março  (segunda-feira) Expediente Suspenso
04 de Março  (terça-feira) Carnaval (Expediente Suspenso)
05 de Março  (quarta-feira) Cinzas (Expediente Suspenso)
17 de Abril  (quinta-feira) Expediente Suspenso
18 de Abril  (sexta-feira) Paixão de Cristo -  Feriado Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 

25/09/1970
21 de Abril  (segunda-feira) Tiradentes Feriado Nacional - Lei Federal nº 1.266 de 08/12/1950
01 de Maio  (quinta-feira) Dia do Trabalho Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 06/04/1949
02 de Maio  (sexta-feira) Expediente Suspenso
19 de Junho  (quinta-feira) Corpus Christi - Feriado Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 25/09/1970
20 de Junho  (sexta-feira) Expediente Suspenso
09 de Julho  (quarta-feira) Data Magna do Estado de São Paulo - Feriado Civil - Lei Estadual nº 9.497 

de 05/03/1997
07 de Setembro  (domingo) Independência do Brasil - Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 

06/04/1949
12 de Outubro  (domingo) Consagrado à Padroeira do Brasil - Feriado Nacional - Lei Federal nº 6.802 de 

30/06/1980
27 de Outubro  (segunda-feira) Expediente Suspenso
28 de Outubro  (terça-feira) Dia do Funcionário Público Estadual
02 de Novembro  (domingo) Finados - Feriado Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 25/09/1970
15 de Novembro  (sábado) Proclamação da República - Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 

06/04/1949
24 de Dezembro  (quarta-feira) Véspera de Natal (Expediente Suspenso)
25 de Dezembro  (quinta-feira) Natal - Feriado Nacional - Lei Federal nº 662 de 06/04/1949

* Suspensão das atividades no período de 26/12/2014 a 02/01/2015.

Serão ainda considerados Feriados Municipais nas seguintes Unidades e Localidades relacionadas abaixo:

ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO
 
25 de Janeiro  (sábado) Fundação da Cidade de São Paulo - Feriado Civil - Lei Municipal nº 7.008 de 

06/04/1977
20 de Novembro (quinta-feira) Dia da Consciência Negra - Feriado Civil - Lei Municipal nº 13.707 de 

07/01/2004
21 de Novembro (sexta-feira) Expediente Suspenso
 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA

13 de Junho  (sexta-feira) Padroeiro do Município de Piracicaba - Feriado Religioso - Lei Municipal nº 
1.925 de 28/06/1972

20 de Novembro  (quinta-feira) Dia da Consciência Negra - Feriado Civil - Lei Municipal nº 5.242 de 
13/03/2003

21 de Novembro  (sexta-feira) Expediente Suspenso
08 de Dezembro  (segunda-feira) Imaculada Conceição - Feriado Religioso - Lei Municipal nº 1.470 de 

06/03/1967 
CAMPUS DE LIMEIRA

15 de Setembro  (segunda-feira) Padroeira do Município de Limeira - Feriado Religioso - Lei Municipal nº 
1.038 de 23/02/1968

20 de Novembro  (quinta-feira) Dia da Consciência Negra - Feriado Civil - Lei Municipal nº 3.473 de 
17/09/2002

21 de Novembro  (sexta-feira) Expediente Suspenso
 
CAMPUS DE CAMPINAS

20 de Novembro  (quinta-feira) Dia da Consciência Negra - Feriado Civil - Lei Municipal nº 11.128 de 
14/01/2002

21 de Novembro  (sexta-feira) Expediente Suspenso
08 de Dezembro  (segunda-feira) Padroeira do Município de Campinas / Imaculada Conceição - Feriado 

Religioso - Lei Municipal nº 3.902 de 25/09/1970

O presente calendário não se aplica aos servidores que prestam serviços em áreas consideradas essenciais.
Fonte: Ofício Circular DGRH nº 20/2013

Janeiro

Fevereiro

Julho

Agosto

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S

D S T Q Q S S
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1 - Confraternização Universal 9 - Data Magna Estado de São Paulo

7 - Independência do Brasil

12 - Padroeira do Brasil / 28 - Funcionário Público Estadual

2 - Finados / 15  - Proclamação da República

25 - Natal

4 - Carnaval

18 - Paixão de Cristo 

21 - Tiradentes

1 - Dia do Trabalho

19 - Corpus Christi
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