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COPA GGBSSIPAT 2014
Evento começa
no dia 30 de
agosto

Semana Interna de
Prevenção de Acidentes
do Trabalho comemora
os 30 anos da CIPA
Unicamp

No Simpósio de 
Profissionais da Unicamp, 

além da apresentação de tra-
balhos e participar de uma pro-

gramação variada, os inscritos poderão presti-
giar profissionais da Unicamp que se inscreve-
ram no “Talentos Artísticos”. Esses funcionári-

os se inscreveram 
para expor suas ha-
bilidades e preten-
dem aproveitar o 
espaço para divul-
gar seus talentos.
 José Eduardo For-
nari Novo Junior é 
um dos inscritos. 
Doutor em Enge-
nharia Elétrica, com 
ênfase em música, e 
pesqu isador  de 
música computaci-
onal do Núcleo 

Interdisciplinar de Comunicação Sonora da 
Unicamp (NICS), ele pretende mostrar no 
Simtec o resultado da combinação de 
tecnologia e música. “A ideia de juntar os dois 
surgiu no curso de engenharia elétrica. E 
como hoje tudo é feito com computador e 
tecnologia, essa foi uma maneira adequada 
de ligar o que eu já tinha desenvolvido na 
minha profissão com a música eletrônica”, diz.

Após o curso de engenharia ele ingressou 
na faculdade de música popular, na modali-

Nossos profissionais, nossos talentosNossos profissionais, nossos talentos

Coral faz homenagem especial e estreia montagem musical no SimpósioCoral faz homenagem especial e estreia montagem musical no Simpósio

A convite da comissão organizadora, funcionários se inscrevem para apresentação cultural  

Coral Zíper na Boca homenageia Regina Duarte e estreia musical baseado no gênero "spirituals" no Simtec  

A participação do Coral Zíper na 
Boca, no Simpósio de Profissionais da 
Unicamp, será marcada pela estreia 
de Swinging with the Saints, uma 
montagem de spirituals americanos, e 
pela homenagem à atriz Regina 
Duarte com repertório baseado ns 
obras da compositora, regente e 
pianista brasileira Chiquinha Gon-
zaga. Com direção geral da regente 
Vívian Nogueira e direção cênica do 
aluno de Artes Cênicas, Lucas 
Sequinato, o grupo fará sua quarta 
apresentação no Simpósio. 

O coral, composto por funcioná-
rios, alunos e professores da Unicamp 
estreiará a montagem de 2014 em setembro, 
no Simtec. Este ano, o estilo escolhido foi os 
spirituals americanos, um gênero musical cuja 
aparição se deu nos Estados Unidos e foi 
inicialmente interpretado por 
escravos negros, que faziam 
uso de movimentos rítmicos do 
corpo e batiam palmas como 
acompanhamento da música.

Além da montagem tradicio-
nal, o grupo participará da 
homenagem à Regina Duarte 
com repertório composto por 
canções de Chiquinha Gonza-

dade piano. E em 2008, na Finlândia, fez um 
pós-doutorado em cognição musical, que é a 
maneira como entendemos música. E nesse 
mesmo ano começou a trabalhar com música 
computacional.

O gosto por instrumentos vem desde a 
infância, “Toco piano desde os três anos de 
idade e sempre tive espírito de cientista”, conta 
José Eduardo. E antes de trabalhar com música 
computacional, ele estudava, criava e compu-
nha. Durante o mestrado acompanhou 
cantores, trios de jazz e concertos de música 
clássica. 

Em suas apresentações ele não usa voz, so-
mente instrumentos, como violão, bongo, flauta 
e piano. “Tento trazer uma arte sonora que seja 
gostava de ouvir, que seja interessante, trabalho 
com animações, com imagens, programas 
computacionais que conforme eu toco ele cria 
estruturas geométricas diferentes, e aí ele 
devolve algum som eu improviso em cima disso. 
Tem uma hora que o computador toca sozinho e 
eu levanto e aplaudo-o junto com a plateia. E é 
isso que eu quero mostrar no Simtec”, conta o 
pesquisador. 

Já o funcionário José Roberto Roldan, que 
trabalha com suporte técnico na área de infor-
mática e está há 28 anos na Unicamp, irá 
apresentar no evento seu documentário “Inter-
venção Unicamp”, que foi lançado em abril 
deste ano e que relata a intervenção sofrida pela 
Unicamp em 1981, pelo então governador 

Paulo Maluf . “Isso tem muito a ver com a 
história da Unicamp. E me ajudou a entender 
a universidade que temos hoje”, diz ele. 

Formado em Tecnologia da Informação, 
Roldan fez toda a produção do documentário, 
desde as pesquisas, entrevistas, gravações e 
edições. Ele conta 
que recebeu vários 
elogios e que fez o 
vídeo documentá-
rio por gostar de 
fazer e é isso que o 
move. “Gostaria 
que as pessoas as-
sistissem com a cu-
riosidade de tentar 
entender que as 
coisas não são 
aleatórias, existe 
toda uma intenção 
e m  t u d o  q u e  
acontece na nossa 
vida e a Unicamp não está fora disso. O que 
vivemos hoje tem toda uma história por trás”, 
afirma. 

Além destes, outros trabalhos artísticos 
serão apresentados no Simtec, como dança, 
teatro, Coral Zíper na Boca da Unicamp e 
exposição de quadros. A programação 
completa está disponível no site do evento: 
www.simtec.gr.unicamp.br 

José Eduardo 
Fornari Novo Jr.

José 
Roberto
Roldan

ga, assim como fez na última edição do 
Simpósio quando homenageou o ator Lima 
Duarte. Vívian Nogueira explica que a escolha 
foi feita pela importância musical e histórica da 

O Coral Zíper na Boca está com vagas para 
vocais masculinos. Os interessados em 
participar do coral devem enviar email 

para coral@ciddic.unicamp.br e agendar o 
teste. É preciso ter disponibilidade para 

realizar os ensaios do coral, que 
acontecem, geralmente, no horário do 

almoço (12h às 13h40).

compositora, “e pretende resgatar essa 
figura que foi uma pessoa importante não só 
no cenário musical da época, mas também 
no contexto político e social”. 

Regina Duarte representou Chiquinha 
Gonzaga na minissérie produzida pela Rede 
Globo em 1999 e até hoje é reconhecida por 
essa personagem. A regente do coral Zíper 
na Boca acredita que essa identificação 
existe pela irreverência social e musical que 
Chiquinha Gonzaga teve, “ela foi uma figura 
muito importante dentro da música brasileira 
e teve uma atuação pioneira em vários 
aspectos. Ela foi a primeira mulher a reger 
uma orquestra no Brasil, foi pioneira também 
porque é dela a primeira marchinha de 
carnaval com letra, ‘Ó abre alas’ que até 
hoje é muito conhecida. Chiquinha foi  
também a primeira mulher a participar dos 
conjuntos de chorões”. 

Integrantes do Coral Zíper na Boca festejam Lima Duarte, homenageado na edição última edição do evento

A atriz Regina Duarte, 
que interpretou 
Chiquinha Gonzaga 
em minissérie da Rede 
Globo, em 1999, será 
homenageada pelo 
Coral Zíper na Boca, 
com músicas do 
repertório da artista 

A atriz em duas fases da minissérie que retratou a vida de Chiquinha Gonzaga

VOCAIS MASCULINOS
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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 Universidade Estadual de Campinas. 

Colaboraram nesta edição: Nathani Mota e Jéssica Nogueira. 
Tiragem: 10.000 exemplares.  

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

 Em setembro acontece a V Edição 
do Simtec – Simpósio dos Profissionais 
da Unicamp, que se consolidou como o 
evento mais representativo dos profissio-
nais da Unicamp e já atravessou as fron-
teiras da nossa universidade, em outu-
bro de 2011, articulando evento similar 
que integrou , profissionalmente,  nossos 
pares da USP e da Unesp, o Conpuesp, 
Congresso dos Profissionais das Univer-
sidades Públicas do Estado de São Pau-
lo. Uma nova edição do Conpuesp está 
prevista para 2015.  Agora o Simtec, um 
evento de grande relevância para o con-
junto profissional da Unicamp, em todas 
as funções, atividades, formação, local 
de trabalho. Evento organizado coleti-
vamente por muitos saberes e fazeres, 
representando um quadro profissional 
diversificado. Centenas de pôsteres evi-
denciarão a qualidade do fazer profis-
sional. E sobre cada descritivo, diferentes 
olhares. A universidade enquanto espec-
tro amplo do saber, ali dimensionado. 
Aspecto reforçado por palestras que tra-
zem informação e atualização, além de 
divulgar o saber e o fazer profissional de 
reconhecida relevância para que a Uni-
camp cumpra seu papel junto à socieda-
de na forma qualitativa que lhe pontua. 
Minicursos abrirão na semana anterior 
ao evento, a opção de um leque signi-
ficativo de temas, na maioria ministrada 
por integrantes do conjunto profissional 
unicampense. Na programação cultural 
o também qualificado trabalho do Lume 
e do Coral Unicamp Zíper na Boca, em 
ações que contam com o diversificado 
olhar do saber e do fazer profissional 
inovador, crítico e vanguardista. Como é 
o Simtec em cada uma das suas edições. 
Agregando e motivando trabalhadores 
da Unicamp a participar. E nesta edição 
duas chamadas ampliam a participação: 
nossos talentos e nossas fotografias. A 
quinta edição ainda vai acontecer. Mas 
já tem na pauta, além do II Conpuesp, 
com a Usp e Unesp, também a 6ª. Edi-
ção, em 2016, ano em que a Unicamp 
completará 50 anos. Meio século de re-
sistência e inovação. A hora é do Simtec. 
Sua participação é imprescindível, assim 
como aquilo que você realiza cotidiana-
mente nesta importante instituição. 

SIMTEC – Diversidade 
Profissional, Olhares 

e Saberes 

Departamento de Enfermagem do Hc tem nova diretoria

Copa GGBS começa dia 30 de agosto

 Começa no próximo dia 30 a tradicional 
Copa GGBS de Futebol Society, um evento 
anual ansiosamente aguardado por funcio-
nários e professores. O evento proporciona 
motivação, integração e incentiva a práti-
ca desportiva como fator de qualidade de 
vida. E investe na prática social. Cada time, 
ao realizar a inscrição, doa uma cesta bási-
ca, que posteriormente são entregues para 

Copa GGBS começa dia 30 de agosto

organizações beneficentes de Campinas e 
região. 
 Em 2013 foram compeões os times do 
CEMEQ, na categoria Masters, e CAISM/
Escolta, na categoria Veteranos.
 Todos estão convidados a prestigiar o 
evento, que  este ano será realizado na 
Escolinha de Futebol do Boca Juniors em 
Barão Geraldo. 

Humberto Olivieri, do GGBS, e os troféus que 
entregues aos vencedores da Copa

 A enfermeira Sil-
via Angélica Jorge 
acaba de assumir 
um importante pos-
to profissional no 
Hospital de Clíni-
cas, dirigir o Depar-
tamento de Enfer-
magem, uma área 
estratégica para 
que a universidade 
atenda a socieda-
de em um dos mais 
importantes e complexos campos da huma-
nidade, a saúde. Com centenas de profis-
sionais, o departamento funciona 24 horas 
todos os dias. 
 No dia 25 de julho, o Grupo Gestor 
de Benefícios Sociais da Unicamp (GGBS) 
se reuniu com a nova diretora, que estava 
acompanhada das enfermeiras Roseli Higa, 
responsável pela gestão de pessoas; Eliete 
Boaventura Bargas Zeferino, assistente de 
gestão de pessoas; Solange Martins Viana, 
responsável pela educação continuada e 
Filomena Beatriz Godoy Pereira que é as-
sistente da gestão de cuidados.
 Silvia Jorge conta que está há mais de 
20 anos na Unicamp, foi aluna da Univer-
sidade e seu primeiro e único emprego foi 
no Hospital das Clínicas, começando pela 
Santa Casa, passando pelos Recursos Hu-

manos e pelo 
Centro Integrado 
de Nefrologia.  
A diretora con-
ta ainda que irá 
dar continuidade 
aos projetos de 
gestão já implan-
tados e pretende 
criar outras ações 
para melhorar o 
trabalho de todos 
na área da saúde 

da Unicamp. “Vamos trabalhar na qualifi-
cação da assistência, informatização dos 
prontuários de atendimento, oficializar to-
das as ações da enfermaria e trabalhar em 
cima da segurança do paciente”, diz Silvia.
 O GGBS aproveitou a reunião com a 
nova equipe e reafirmou seu interesse na 
parceria com o órgão. “O motivo da reu-
nião não foi apenas para dar as boas vin-
das e desejar sucesso à nova diretoria, mas 
para ressaltar que queremos dar continui-
dade à parceria com o Departamento de 
Enfermagem”, disse Edison Cardoso Lins, 
coordenador geral do GGBS.
 Atualmente o Hospital de Clínicas da 
Unicamp possui 350 enfermeiros, cerca de 
1100 técnicos e auxiliares de enfermagem, 
e 41 gerentes e supervisores, totalizando 
1500 funcionários na equipe.

 Da esq. p/dir.: as enfermeiras Eliete Boaventura 
Bargas Zeferino, Solange Martins Viana, Roseli Higa 
e Silvia Angélica Jorge
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 O Domingo no Lago é um projeto desen-
volvido pelo Espaço Cultural Casa do Lago, 
com apoio do Grupo Gestor de Benefícios 
Sociais (GGBS), que tem o objetivo de inte-
grar a comunidade interna e externa da Uni-
versidade por meio de atividades culturais. 
O projeto, que tem três anos de existência, é 
realizado no primeiro domingo de cada mês, 
atingindo um público de, aproximadamente, 
600 pessoas. 
 Antônio Marcos Pereira Moura, diretor da 
Casa do Lago, comenta que o Domingo no 
Lago é uma iniciativa abrangente, pois quer 
“trazer um pouco de cultura para os filhos de 
funcionários, funcionários, professores e alu-

Domingo no Lago - há 3 anos levando lazer e cultura para a comunidade

nos da universidade”, mas reconhece que o 
público que mais participa é o público infan-
til e eles acabam atraindo mais pessoas“. Eu 
percebo que quando a gente tem uma ativi-

dade que é voltada para as crianças, a famí-
lia toda acaba participando, vem pai, mãe, 
avós e isso é muito interessante”, afirma.
 Pensando nisso, Antônio Marcos conta que 
a escolha das atrações também tem que ser 
abrangente, “os grupos que nós trabalhamos 
são muitos variados, a gente vai buscando 
pessoas que a gente já trabalhou, procura-
mos outros artistas através de sites e muitas 
vezes o artista vem nos procurar, pois quer 
mostrar o seu trabalho”. 
 Mais informações sobre o “Domingo no 
Lago” podem ser obtidas no site da Casa do 
Lago, no endereço www.preac.unicamp.br/
casadolago

O Diretor da Casa 
do Lago, Antônio 

Marcos Pereira

SIPAT 2014 comemora os 30 anos da CIPA Unicamp 
 A CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes) Unicamp rea-
lizou no período de 28 a 
31 julho a Semana Inter-
na Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho. O even-
to contou com palestras 
e apresentação dos pro-
gramas desenvolvidos na 
universidade nos campi 
de Campinas, Limeira e 
Piracicaba. O tema deste 
ano foi “Saúde do Traba-
lhador na Universidade” 
e abrangeu a saúde mental e ocupacional, 
qualidade de vida, acidentes de trabalho no 
Hospital Universitário e práticas abusivas no 
ambiente profissional. 
 Rosângela Maria Galante Martinhago, 
presidente da CIPA Unicamp, conta que a 
escolha do tema atende a demanda expres-
sada pelos funcionários por meio de queixas 
informais, mas que ainda precisa colher in-
formações sobre a situação das unidades e 
centros em que a Comissão atua. 
 A CIPA, que comemorou os 30 anos de 
existência com a apresentação do vídeo “30 
anos de CIPA”, produzido pela RTV-Unicamp, 
desenvolveu uma pesquisa com 195 cipeiros 
titulares e suplentes e diretores de unidades 
para conhecer o cenário de atuação da Co-
missão. Os resultados dessa pesquisa foram 
apresentados pela psicóloga Magda Senna 
Vulcano, que afirmou que a importância 
da pesquisa é colher as percepções sobre 
o espaço de trabalho que o próprio cipeiro 
tem no exercício de sua função e isso é fun-
damental para traçar mudanças possíveis, 
“para mudar você precisa saber o cenário 
que você tem, não adianta entrar naquela de 
achismo, nós precisamos qualificar isso”. 
 Além da pesquisa, Magda Senna Vulcano 
apresentou a palestra “Práticas Abusivas nas 
Relações de Trabalho”, que tratou do assédio 
moral dentro do local de trabalho e como 
isso influencia na saúde do trabalhador. Para 
a psicóloga, o maior desafio ainda é identi-
ficar os casos reais de assédio moral, “hoje 

está acontecendo uma banalização muito 
forte a respeito desse assunto, o que é teme-
roso. Se começar a aparecer situações que 
não se caracterizam, qual é a tendência? A 
tendência é você minimizar e aí não aprofun-
dar no grau necessário aquela questão”. 
 Outras palestras apresentadas na SIPAT 
foram “Saúde mental e Trabalho” com a Prof. 
Dra. Liliana Adolpho Magalhães no dia 29, 
“Os segredos dos Vencedores” com Orlando 
Carlos Furlan e “Gerenciamento de Resíduos 
Químicos” com o Prof. Dr. Fernando Antônio 
Santos Coelho no dia 30. 

Área da Saúde

 O dia 29 da SIPAT foi dedicado à área da 
Saúde da Unicamp com as palestras “Aciden-
tes de Trabalho no Hospital Universitário”, 
com a professora Vera Lúcia Salermo, e “Flu-
xo de Atendimento dos Acidentes de Trabalho 
com ênfase no programa de Risco Biológico 
do Cecom”, com  Luciane da Silva Antunes, 
enfermeira e diretora do serviço de Enferma-
gem no Cecom, e Meire Celeste Cardoso Del 
Monte, enfermeira do Programa de Risco Bio-
lógico do Cecom.
 As palestras trataram dos riscos que os 
funcionários da área de saúde convivem dia-
riamente, como a exposição a materiais bio-
lógicos, sangue ou secreções corporais, atra-
vés de um acidente percutâneo ou ocorrência 
de espirros em mucosa (olho, boca ou nariz). 
 O Programa de Risco Biológico existe 
desde 1998, mas tinha um outro formato e 

os funcionários eram 
atendidos pelo CRIES 
- Centro de Referên-
cia em Imunobioló-
gicos Especiais - HC. 
Em 2011, o Programa 
tornou-se parte do Ce-
com e passou a atuar 
com uma equipe mul-
tiprofissional, com um 
médico infectologista, 
enfermeira e técnico de 
enfermagem. 
  Atualmente, o pro-
grama tem média de 

315 acidentes registrados por ano. Porém, 
Meire Celeste Cardoso Del Monte alerta que 
o número de acidentes pode ser maior, “a 
gente sabe pelos nossos dados que tem uma 
notificação de mais de 50%, a literatura fala 
isso. Imaginamos que tem mais um tanto que 
simplesmente não aparecem nas estatísitcas”, 
a enfermeira acredita que isso acontece em 
função da pressão diária,“no dia a dia, um 
cirurgião, por exemplo, fala muito assim: se 
eu for notificar cada vez que eu me furo, eu 
não saio de lá. Portanto, existe essa coisa 
meio de menosprezar e o profissional não 
buscar o atendimento”.  

Programa Mexa-se Unicamp

 No dia 30, o professor Carlos Zamai e a 
fisioterapeuta Elizabeth Bonfim apresentaram 
o Programa Mexa-se, que existe na Unicamp 
desde 2004 e conta com o apoio do GGBS. 
O Mexa-se, que tem como objetivo dissemi-
nar informações e oferecer atividades físicas,  
oferece, atualmente, caminhada monitorada, 
alongamento e relaxamento, ginástica locali-
zada, condicionamento físico e danças para 
toda comunidade da universidade. Para Za-
mai as atividades físicas são parte importante 
e necessária para a vida do funcionário, pois 
contribui muito para a melhora na saúde e, 
consequentemente, na qualidade de vida.
 A apresentação foi dividida em duas par-
tes, a parte expositiva e a parte prática, com 
atividades de alongamento orientadas por 
Elizabeth Bonfim.

Mesa de abertura da SIPAT, com participação 
de autoridades da Universidade

agosto2104.indd   3 29/7/2014   15:48:01
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SIMTEC - programação variada e de qualidade. Participe! 

 O Simpósio de Profissionais da Uni-
camp - SIMTEC - realiza este ano sua 
quinta edição nos dias 16, 17 e 18 de 
setembro, no Centro de Convenções da 
universidade. O tema desta edição é 
“Compartilhando diferentes olhares e sa-
beres” e fortalece a uma visão abrangen-
te, integrada e conectada que valoriza 
o funcionário público dentro da Univer-
sidade. O evento, que teve sua primei-
ra edição em 1997, tem como objetivo  
integrar e divulgar ações realizadas por 
funcionários da Unicamp que promovem 
soluções e melhorias organizacionais, 
destacadas em três diferentes eixos temá-
ticos: Administração e Gestão; Desenvol-
vimento de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
e Desenvolvimento humano, Saúde, Sus-
tentabilidade e Qualidade de vida.

PROGRAMAÇÃO DO V SIMTEC
(sujeita a alterações por motivos de agenda dos convidados)

16 de setembro - terça-feira

10h00	 Minicurso	com	a	temática	“Ferramentas	de	indicadores	sociais”,	com	Paulo	de	Martino		
	 Jannuzzi		–	MDS/SAGI
14h30		 Lume	–	performance
15h às 16h Solenidade de Abertura 
16h às 17h Conferência Magna com Celso Lafer  
	 Presidente	FAPESP	–	Academia,	Fator	profissional	e	os		múltiplosimpactos
17h	às	18h	 Palestra		“Universidade,	indicadores	sociais	e	as	políticas	públicas”
 Paulo de Martino Jannuzzi  
	 Secretário	de	Avaliação	e	Gestão	de	Informação	(SAGI)	–	Ministério	do	Desenvolvimento	Social	
18h às 19h Show com Regina Dias 
 

17 de setembro - quarta-feira

9h às 9h30 Apresentação Cultural - Nossos Profissionais, Nossos Talentos 
9h30	às	10h30	 Teatro	Corporativo	–	inspirado	na	obra	milenar	de	Sun	Tzu,	o	espetáculo	aborda	temas		
 como planejamento, gerenciamento e tomada de decisões, voltados para todas as áreas de  
 atuação profissional
10h30 às 11h Café
11h às 12h Visitação aos Pôsteres (Local: Ginásio) 
12h às 14h Intervalo para almoço
14h às 16h Apresentação oral de trabalhos selecionados
 Debate apresentação trabalhos (perguntas por escrito encaminhadas à mesa)
16h	às	17h	 Palestra		“Determinação	e	oportunidades,	olhando	a	vida	de	frente”
	 Douglas	Duran	–	Ceo	da	Editora	Abril
17h	às	17h30	 Intervenção	Cultural	–	LUME	

18 de setembro - quinta-feira

9h às 11h Apresentação oral de trabalhos selecionados
 Debate apresentação trabalhos (perguntas por escrito encaminhadas à mesa)
11h	às	12h	 Palestra:	Instituições	Públicas	e	Planejamento	Estratégico	
	 Milena	Serafim	-		FCA,	Unicamp
13h às 14h Visitação aos Pôsteres (Local: Ginásio)
14h	às	15h	 Palestra	Política	Cultural	–		Universidades	Públicas	Paulistas,	resultados	significativos	e	a		
 contribuição dos profissionais
	 João	Batista	de	Andrade	–	Presidente	do	Memorial	da	América	Latina	
15h às 16h  Regina Duarte, mulher, atriz e os desafios de seu tempo
16h	às	16h30	 Homenagem	à	atriz	Regina	Duarte	–	Coral	Unicamp	–	Zíper	na	Boca,	obras	de	Chiquinha		
 Gonzaga
16h30 às 17h Apresentação Coral Zíper na Boca  
	 Musical	Inédito	–	Spirituals	–	música	negra	de	excelência
17h Encerramento do V SIMTEC

Como participar  
do V SIMTEC?

 As incrições para o V Simtec estão 
abertas e são gratuitas. Basta você, fun-
cionário Unicamp ou Funcamp, acessar 
o site do evento e preencher o formulário 
de inscrição. Você poderá participar das 
seguintes formas:   

 1 - Sem apresentação de trabalho 
Nesta modalidade o inscrito participa de 
todas as atividades do evento:  minicur-
sos (mais de 40 opções); palestras com 
convidados especiais; atividades cultu-
rais relacionadas ao encontro. 

 2 - Com apresentação de trabalho
Além de poder participar de todas as ati-
vidades do evento, o profissional poderá 
inscrever seu(s) trabalho(s) optando por 
um dos eixos temáticos sugeridos.

Todos os inscritos no Simtec recebem certificados de participação. 
Os que participam com envio de trabalho recebem certificados

 específicos referentes a cada trabalho enviado.

 Acesse já o site do Simtec e faça sua 
inscrição: www.simtec.gr.unicamp.br

agosto2104.indd   4 29/7/2014   15:48:02



5Informativo GGBS

SIMTEC - programação variada e de qualidade. Participe! 

Para mais informações sobre 
inscrições, programação, etc. 

acesse o site do Simtec 

www.simtec.gr.unicamp.br

5Informativo GGBS

Paulo Jannuzzi é professor da Escola Nacional de 
Ciências Estatísticas do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) e da Escola Nacional 
de	Administração	Pública	(ENAP).Possui	mestrado	
em	Administração	Pública	e	é	doutor	em	Demo-
grafia. Já trabalhou em diretorias e assessorias 
de várias instituições técnico-científicas no Brasil 
e em 2011 tornou-se Secretário de Avaliação e 
Gestão da Informação do Ministério do Desenvol-
vimento	Social	e	Combate	à	Fome	(MDS).

Celso	 Lafer	 -	 presidente	 da	 FAPESP,	 é	 formado	
em Direito pela Universidade de São Paulo, e 
professor	 titular	 do	Departamento	de	Filosofia	e	
Teoria Geral do Direito da mesma Universidade, 
em	1988.	Lafer	também	ocupou	cargos	públicos,	
como Ministro de Estado das Relações Exteriores 
e	Ministro	de	Estado	do	Desenvolvimento,	Indús-
tria e Comércio. Além disso, Celso Lafer mergu-
lhou também no mundo literário e escreveu livros 
como: Gil Vicente e Camões (1978). 

Douglas	Duran	 é	 vice-presidente	 de	 Finanças	 do	
Grupo Abril e CEO da DGB, a holding de Logística 
do grupo. Duran teve uma vida muito difícil até 
chegar onde está hoje. De origem humilde, ele 
teve que tomar conta da família por causa do 
alcoolismo do pai. Quando jovem trabalhou como 
engraxate, garçom, açougueiro e aos poucos foi 
construindo sua trajetória. Em 2013, ele lançou 
o	livro	autobiográfico	“Douglas”,	onde	conta	toda	
sua caminhada.

João	Batista	de	Andrade	é	presidente	da	Funda-
ção Memorial da América Latina desde 2012. É 
diretor, produtor de cinema e televisão, roteirista 
e	escritor.	Em	1977	fez	o	filme	“Doramundo”	e	
ganhou o Kikito de melhor filme e melhor diretor 
no	 Festival	 de	 Gramado	 de	 1978.	 No	 ano	 de	
2005, fez o documentário de longa metragem 
“Vlado,	 trinta	 anos	 depois”,	 sobre	 o	 jornalista	
Vladimir	Herzog.	Na	carreira	pública	foi	secretário	
estadual de Cultura de São Paulo e criou a Lei da 
Cultura (PROAC). 

Milena Pavan Serafim é professora doutora de Ciências Apli-
cadas e dos Programas de Pós-Graduação Interdisciplinar em 
Ciências Humanas e Sociais (CAPES 3) e em Política Cientifica 
e Tecnológica (CAPES 6) na Unicamp. Trabalhou na gestão de 
programas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à	Fome	(2005	e	2006)	e	como	consultora	PNUD	no	Ministério	
da	Saúde	(2005). 

Regina Dias é cantora e atua também como en-
fermeira na UTI pediátrica do Hospital de Clínicas 
(HC) da Unicamp. Sua carreira começou na Uni-
versidade	Federal	de	São	Carlos	(UFSCar),	onde	
se formou, cantando para colegas e amigos de vá-
rios	cursos.	No	programa	do	seu	show	“Madame	
no	Samba”,	apresentado	em	bares	e	espaços	cul-
turais das regiões de São Carlos e Ribeirão Preto, 
ela abrilhanta o ambiente com todo quanto é tipo 
de samba (raiz, sincopado, partido alto e outros).

Regina Duarte iniciou sua carreira artística aos 14 
anos, no grupo Teatro do Estudante de Campinas. 
Na TV, começou na TV Excelsior, em 1965, na 
novela	“A	Deusa	Vencida”,	de	Ivani	Ribeiro.	Seus	
principais	 trabalhos	 foram:	 “Selva	 de	 Pedra”	
(1972),	“Malu	Mulher”	(1979/1980),	“Roque	
Santeiro”	(1985),	“História	de	Amor”	(1995),	
“Por	amor”	(1997),	“Páginas	da	Vida”	(2006),	
e várias outras novelas e seriados. 

ÚLTIMA CHANCE!
Envie o seu trabalho até 12 de agosto

ÚLTIMA CHANCE!

Que trabalhos 
podem ser 
inscritos? 

 Qualquer trabalho (pesquisa, 
método, experiências, melhorias 
organizacionais, inovação, etc.) 
que você desenvolveu ou desen-
volve no seu local de trabalho; 
projetos acadêmicos ou profis-
sionais que tenham sua parti-
cipação,  TCC, dissertações de 
mestrado, teses de doutorado, 
trabalhos do PDG, do Gepro, etc. 
Podendo abranger quaisquer áre-
as do conhecimento. Você poderá 
inscrever  quantos trabalhos qui-
ser, inclusive fazendo-os em par-
ceria com colegas de trabalho, 
docentes, etc. Seu trabalho ficará 
em exposição durante o evento 
no formato de pôster (no site do V 
Simtec há orientações e modelos 
de pôsteres).  
   
Observação: a impressão dos pôsteres será providen-
ciada pela Comissão Organizadora do evento, sem 
nenhum custo para o participante.

Fotos:	
Detalhe da exposição 
de pôsteres no IV 
Simtec, realizado 
em 2010
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trabalhos enviados ao Simtec são organizados 
por Eixos Temáticos

O Simtec é um es-
paço para os fun-

cionários mostrarem a experiência acumula-
da nas atividades desenvolvidas diariamente 
na Unicamp. Para facilitar o intercâmbio do 
conhecimento entre as diversas áreas, a partir 
da segunda edição do Simpósio, em 2008, 
foram instituídos os eixos temáticos. Nesta 
quinta edição do Simtec, os participantes po-
derão enviar seus trabalhos e enquadrá-los 
num dos 3 eixos temáticos sugeridos pela 
Comissão Científica.
 O Informativo GGBS destaca abaixo três 
trabalhos enviados, segmentados nos eixos 
temáticos do evento.

EIXO 1 - Administração e Gestão

 O primeiro eixo do Simtec contempla as 
experiências e projetos desenvolvidos que 
possibilitam soluções organizacionais, as-
sim como o trabalho 
“Institucionalização 
do direito constitucio-
nal de acesso a infor-
mação”, escrito por 
Fábio Rodrigo Pereira 
da Silva.  Na verda-
de, o trabalho não 
é  apenas sobre uma 
solução, mas sobre 
a instauração de um 
órgão, o Serviço de 
Informações ao Ci-
dadão (SIC), dentro 
da Universidade, que 
se mostrava necessá-
rio por causa de sua 
demanda. 
 O SIC foi criado em 2012 e vem para efe-
tivar um direito constitucional, que é o acesso 
à informação. Fábio considera a lei completa 
e muito interessante, “quando exige no Art. 9 
que todo o órgão público tenha um serviço 
de informação ao cidadão, que é na verdade 
um local físico, com todos os recursos neces-
sários para o atendimento da demanda de 
informação do cidadão”, disse. 
 Apesar de ter apenas dois funcionários, o 
SIC é um órgão que extrapola o espaço físi-
co. Atualmente grande parte dos atendimen-
tos são por meio da internet ou por telefone. 
Todos eles geram um número de protocolo 
e tem 20 dias para serem resolvidos. Fábio 
explica que a demanda é bastante variada, 
e que o Serviço de Informações ao Cidadão 
recebe pedidos simples, como o oferecimen-
to de determinado curso pela universidade; e 
pedidos mais complexos, como o orçamento 
e montante da mesma. Muitas vezes, algu-
mas solicitações necessitam do contato do 
SIC com outros órgãos da Unicamp. 
 O SIC trabalha com duas frentes, cha-
madas de transparência ativa e transparên-
cia passiva. A transparência ativa acontece 

quando o contato é da universidade com a 
sociedade, relação de um para todos. Nesse 
caso, a Unicamp disponibiliza informações 
que são de interesse coletivo e social, como 
orçamentos, concurso público e licitações. 
Fábio acredita que quando você disponibiliza 
informações no site da Unicamp, os pedidos 
individualizados acabam caindo. 
 A transparência passiva é quando o con-
tato é pessoa com a universidade, relação 
de um para um. E acontece quando um in-
divíduo precisa de uma informação muito 
específica, que é pública, mas que interessa 
somente a ele. 
 Fábio defende que a transparência ativa 
deve ultrapassar o que foi definido em lei 
com informações fundamentais que dizem a 
respeito ao ambiente universitário, ele afirma 
que “você tem que pensar sobre a natureza 
da atuação do órgão que você pertence, en-

tão se nós somos 
uma universidade, 
é muito impor-
tante que a gente 
divulgue informa-
ções de nature-
za acadêmica”. 
E isso mostra a 
preocupação da 
Unicamp com a 
sociedade, “é fun-
damental, porque 
essa preocupa-
ção com o retor-
no à sociedade, 
de onde advém 
os recursos. Esse 
esforço da trans-

parência ativa também, o cidadão ou a so-
ciedade, ela já sabe o que está acontecendo 
dentro daquele órgão público, e de que for-
ma os recursos são investidos e utilizados”. 

EIXO 2 – Desenvolvimento de ensino, 
pesquisa e extensão.

 O microscópio eletrônico de transmissão 
(MET) é um dos equipamentos mais utilizados 
para a caracterização de materiais nanoes-
truturados (< 1000 nm) através de suas es-
truturas e aspectos morfológicos. Essa é uma 
das atividades desenvolvidas no Laboratório 
de Química da Unicamp e foi descrito no 
trabalho “Desenvolvimento de material para 
uso no treinamento e explicação de conceitos 
básicos da técnica de tomografia eletrônica 
em microscópio de transmissão”. 
 Esse trabalho está inserido no segundo 
eixo, que abriga projetos de pesquisas ou de-
senvolvimento de técnicas e material didático 
que serão utilizados nas aulas ou pesquisas 
da Universidade. Douglas Soares, autor do 
projeto, explica que esse é um exemplo do 
trabalho com microscopia que ele faz no 
laboratório, “é um exemplo, uma ilustração 

de como fiz uma amostra, como caracterizei. 
Gerei imagens para explicar uma determina-
da técnica do microscópio eletrônico para 
que os alunos possam usar e entender a téc-
nica”, afirma.
 O trabalho inscrito por Douglas é uma 
parceria desenvolvida com o professor Fer-
nando Galembeck, no Laboratório de Polí-
metros do Instituto de Química. 
 Ele acredita que a importância do traba-
lho se dá na aplicação da técnica no dia a 
dia do laboratório, “é uma ferramenta di-
dática pra eu explicar para os alunos como 
pode ser usada a técnica, pois ali eu tenho 
uma amostra, as imagens, como foi feito e o 
resultado”. Tem sido muito benéfico para os 
grupos de pesquisa que ele auxilia, “quando 
os alunos vão utilizar o microscópio eu posso 
usar essa amostra como exemplo para facili-
tar e para eles entenderem que podem usar 
no estudo de cada um”. 

EIXO 3
Desenvolvimento humano, 
saúde, sustentabilidade e  

qualidade de vida. 

 O trabalho “O uso do teste da urease no 
diagnóstico do H. Pylori em pacientes atendi-
dos no Gastrocentro - Unicamp em 2013” foi 
inscrito nessa edição do Simtec para divulgar 
os resuldados do teste da urease que indi-
cam a presença da bactéria Helicobacter (H.) 
Pylori. 
 Em 2013 foram realizados 2264 testes, 
e destes, 718 testes (31.7%) foram positivos, 
1510 (66.6%) negativos e 36 (1.7%) incon-
clusivos. Mas a bactéria, que pode causar 
gastrite, úlcera péptica e câncer gástrico,  
está presente em 50% da população mun-
dial.
 Esse trabalho está enquadrado no terceiro 
eixo temático, que compreende experiências 
e ações nas questões de saúde física, psico-
lógica, ambiental e social. 
 A biologista Natalícia Hifumi Hara, autora 
do trabalho, conta que hoje o  teste já faz 
parte da sua rotina,  “uma vez que a gente 
produz todo o meio [de cultura] para realizar 
o exame com a nossa mão de obra, isso faz 
o exame ficar mais barato, mas ainda tem 
locais que compram esse exame”. O teste é 
realizado desde 1996 no Gastrocentro da 
Unicamp e tem mais de 25 mil pacientes re-
gistrados. É realizado com o material colhido 
pelos médicos que realizam endoscopia di-
gestiva alta (EDA) em pacientes que apresen-
tam sintomas que possam indicar a presença 
da bactéria no organismo. 
 Para Natalícia, a importância do traba-
lho é ajudar no tratamento dos pacientes, 
“a vantagem é tentar retardar e não ter uma 
doença mais séria, pois se você erradica a 
bactéria, não deixa chegar a um estágio mais 
avançado”, afirma.

Fábio	Rodrigo,	da	Coordenadoria	Geral	da	
Universidade, enviou trabalho que trata do 

direito de acesso à informação 
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Minicursos estão com inscrições abertas
 O V Simtec terá 44 minicursos que serão 
ministrados por funcionários da Unicamp na 
semana anterior ao Simpósio (8 a 12 de se-
tembro). Os minicursos desta edição confir-
mam o caráter integrante e comunicativo do 
evento, com a participação de servidores de 
diversas unidades da Universidade versando 
sobre temas que abordam diversas áreas do 
conhecimento.
 Janaína de Fátima Fontebasso, pedago-
ga da Divisão do Meio Ambiente, apresenta 
o minicurso “Biodanza: a identidade do ser 
humano no mundo em transformação - o 
poder do afeto”, tema com qual trabalha 
desde 1999. Janaína acredita que a biodan-
za, sistema de integração afetiva baseado 
em experiências, pode ser um recurso utili-
zado nas relações dentro da universidade.
 O tema será apresentado em dois mo-
mentos, o verbal, que é a base teórica ne-
cessária para aprender a biodanza; e a vi-
vência, composta pelos movimentos acom-
panhados pela música. 
 A pegadoga também apresentará outros 
dois minicursos, “Educação Socioambiental: 
uma reflexão individual e coletiva” e “Sen-
tido sustentável: caminhos para realizar um 
evento sustentável”.
 Já a historiadora Rafaela Basso viu nos 
minicursos a possibilidade de exteriorizar um 
tema que a acompanhou durante os anos de 
sua formação acadêmica, que é a culinária 
dentro de uma perspectiva histórica. Rafaela 
afirma que “às vezes os projetos acadêmi-
cos ficam parados e acabam morrendo e 

acho que o Simtec é 
uma possibilidade de 
divulgar os trabalhos 
e transmitir esse co-
nhecimento”. A histo-
riadora vai apresentar 
o minicurso “A velha 
cozinha de São Paulo: 
Reflexões para uma 
história da alimenta-
ção”, abordando a 
identidade e a forma-
ção da culinária pau-
lista.
 Rafaela que tra-
balha na Faculdade 
de Ciências Médicas 

(FCM) desde 2013, participará pela pri-
meira vez do evento. Ela, juntamente com a 
equipe do Centro de Memória e Arquivo da 
FCM, também vai participar com o trabalho 
“Planejamento de área externa ao arquivo 
permanente para acondicionamento de do-
cumentos aguardando aprovação para eli-
minação e controle de pragas” .
 Assim como Rafaela, que vai aproveitar 
o Simtec para divulgar atividades desenvol-
vidas pela equipe do Centro de Memória, os 
funcionários do Hospital de Clínicas, Angé-
lica Olivetto de Almeida, Vanessa Abreu da 
Silva, Ivan Rogério Antunes, Letícia Moura e 
Flávia Inglezina de Moraes vão apresentar o 
minicurso “Mitos x Verdades na prevenção e 
tratamento de feridas”.

 Angélica Olivetto de Almeida, superviso-
ra da Educação Continuada do HC, afirma 
que o minicurso é uma chance de orientar 
o primeiro atendimento quando ocorre uma 
lesão no domicílio. Explica que “a gente vê 
que, muitas vezes, os funcionários nos pro-
curam porque tem alguma demanda familiar, 
em casa, com algum parente, com alguém 
que tem alguma ferida ou lesão. Então, jun-
tamente com a Educação Continuada e com 
o grupo de feridas do HC, tomamos a de-
cisão de fazer o minicurso para orientar as 
pessoas interessadas no assunto.  As pessoas 
têm curiosidade em saber sobre o autocuida-
do e de como cuidar de alguém que possa ter 
um acidente doméstico” e que a experiência 
adquirida trabalhando com os funcionários 
do HC vai contribuir para responder questões 
cotidianas, “por exemplo, teve uma queima-
dura, como se deve agir? Estouro ou não 
estouro a bolha? Pas-
so pomada, pasta de 
dente ou nebacetim?”. 
Angélica acredita que o 
minicurso terá uma par-
ticipação ativa.
 Tânia Laura Garcia, 
psicóloga do Recursos 
Humanos do Hospi-
tal da Mulher Prof. Dr. 
José Aristodemo Pinotti 
- CAISM, espera seguir, 
de certa forma, o ca-
minho inverso de An-
gélica, que é estimular 
as pessoas usarem ex-
periências pessoais no 
minicurso “Como contar uma história”. Tânia 
acredita que “se você pega a sua história de 
vida para contar, vai perceber tanta coisa, 
que você vai se achar um herói. Então, eu 
acho que através da contação de história a 
gente pode entrar em um universo de fanta-
sia”. O objetivo de Tânia é ensinar técnicas, 
como construção de roteiro, expressão oral e 
corporal, para somá-las a um repertório de 
histórias que as pessoas já têm. O minicur-
so é resultado do trabalho desenvolvido pela 
psicóloga no CAISM, que em 2011 abriu ins-
crição para um curso de contação de história 
para os funcionários da área de saúde que 
queriam aplicar o conto no ambiente de tra-
balho e no contato com o paciente. 

A	VELHA	COZINHA	DE	SÃO	PAULO:	REFLEXÕES...

ADESÃO	AO	TRATAMENTO	COMO	AUTOCUIDADO	À	SAÚDE

AROMAS, ARTES E QUALIDADE DE VIDA

ASSUMA O CONTROLE DO SEU TEMPO!

ATITUDE VENCEDORA: A CHAVE DO SUCESSO...

ATIVIDADE	FÍSICA	NA	PROMOÇÃO	DA	SAÚDE...

BARRINHA DE CEREAL - ALIMENTO COMPLETO...

BIODANZA: A IDENTIDADE DO SER HUMANO... 

BOCA	SECA	E	O	APARECIMENTO	DO	MAU	HÁLITO	

COMO	CONTAR	UMA	HISTÓRIA	

COMUNICAÇÃO	INTEGRADA	EM	ÓRGÃOS	PÚBLICOS...	

CONCEITOS	BÁSICOS	DE	MAQUIAGEM	ARTÍSTICA...	

CONHEÇA-TE	A	TI	MESMO	–	CONSTELAÇÃO	FAMILIAR		

CONSERVAÇÃO	E	PRESERVAÇÃO	DE	ACERVOS	FOTOGRÁFICOS	

CRIANÇAS:	DO	QUE	SOMOS	CAPAZES?	

DANÇAS	DE	SALÃO:	TEORIA	E	PRÁTICA...	

DESENVOLVA	O	LÍDER	QUE	HÁ	EM	VOCÊ	

EDUCAÇÃO	SOCIOAMBIENTAL:	UMA	REFLEXÃO...	

ENDNOTE	WEB:	GERENCIADOR	BIBLIOGRÁFICO	

ENTENDENDO	A	COMUNICAÇÃO	HUMANA	

ENTENDENDO A ROTINA DE COMPRAS...

FUNDAMENTOS	DA	NUVEM	COMPUTACIONAL...	

HABILIDADES	PARA	O	SUCESSO	NAS	RELAÇÕES...	

INTRODUÇÃO	À	PROJETOS	DE	ILUMINAÇÃO...	

INTRODUÇÃO	AO	MARACATU	DE	BAQUE	VIRADO.	

LÍNGUA	BRASILEIRA	DE	SINIAS	E	SUA	EXPRESSIVIDADE		

MEDIA TRAINING 

METODOLOGIA		DA	HISTÓRIA	ORAL...

MITOS	X	VERDADES	NA	PREVENÇÃO	E	TRATAMENTO	DE	FERIDAS	

NEGOCIAÇÃO:	PREPARANDO-SE	PARA	O	MELHOR	

NOÇÕES	BÁSICAS	DE	REDAÇÃO	CORPORATIVA	

O	ACESSO	À	INFORMAÇÃO	NA	UNICAMP...

O	PAPEL	DO	ENFERMEIRO	DENTRO...

OFICINA	AVANÇADA	DE	INVESTIMENTOS	

OFICINA	DE	FOTOGRAFIA	BÁSICA...	

OFICINA	DE	PINTURA	ABSTRATA...

OFICINA	DE	PREVENÇÃO	HIV/DST/AIDS	

PRÁTICAS	DE	ASSESSORIA	DE	IMPRENSA...	

PREVENÇÃO	E	TRATAMENTO	ATRAVÉS	DE	CINESIOTERAPIA...

PROJETO LEITORES:O ESPACO DE LEITURA ACESSIVEL 

SAÚDE	DA	POPULAÇÃO	NEGRA	

SENTINDO	SUSTENTÁVEL:	CAMINHOS	PARA...

TREINAMENTO	DOS	MÚSCULOS	DO	ASSOALHO	PÉLVICO...

TRIBUTOS	E	O	CIDADÃO	

Lista dos minicursos
Inscreva-se. Participe!

A pedagora
Janaína	de	Fátima	
Fontebasso

Rafaela Basso Tânia Laura Garcia

Confira mais detalhes dos minicursos 
(ementa, autores, etc) no site do

Simtec: www.simtec.gr.unicamp.br
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Anote na sua agenda
confira mais informações sobre o 

SIMTEC a partir da página 4Ultima chance para
envio de trabalhos:
12 de agosto

Inscrições 
abertas!

Abertas as inscrições para
participar dos 
São mais de 40 opções!

minicursos

www.simtec.gr.unicamp.br

Divisão de Enfermagem
do HC tem nova diretora

Lazer e cultura no
 Domingo no Lago

COPA GGBSSIPAT 2014
Evento começa
no dia 30 de
agosto

Semana Interna de
Prevenção de Acidentes
do Trabalho comemora
os 30 anos da CIPA
Unicamp

No Simpósio de 
Profissionais da Unicamp, 

além da apresentação de tra-
balhos e participar de uma pro-

gramação variada, os inscritos poderão presti-
giar profissionais da Unicamp que se inscreve-
ram no “Talentos Artísticos”. Esses funcionári-

os se inscreveram 
para expor suas ha-
bilidades e preten-
dem aproveitar o 
espaço para divul-
gar seus talentos.
 José Eduardo For-
nari Novo Junior é 
um dos inscritos. 
Doutor em Enge-
nharia Elétrica, com 
ênfase em música, e 
pesqu isador  de 
música computaci-
onal do Núcleo 

Interdisciplinar de Comunicação Sonora da 
Unicamp (NICS), ele pretende mostrar no 
Simtec o resultado da combinação de 
tecnologia e música. “A ideia de juntar os dois 
surgiu no curso de engenharia elétrica. E 
como hoje tudo é feito com computador e 
tecnologia, essa foi uma maneira adequada 
de ligar o que eu já tinha desenvolvido na 
minha profissão com a música eletrônica”, diz.

Após o curso de engenharia ele ingressou 
na faculdade de música popular, na modali-

Nossos profissionais, nossos talentosNossos profissionais, nossos talentos

Coral faz homenagem especial e estreia montagem musical no SimpósioCoral faz homenagem especial e estreia montagem musical no Simpósio

A convite da comissão organizadora, funcionários se inscrevem para apresentação cultural  

Coral Zíper na Boca homenageia Regina Duarte e estreia musical baseado no gênero "spirituals" no Simtec  

A participação do Coral Zíper na 
Boca, no Simpósio de Profissionais da 
Unicamp, será marcada pela estreia 
de Swinging with the Saints, uma 
montagem de spirituals americanos, e 
pela homenagem à atriz Regina 
Duarte com repertório baseado ns 
obras da compositora, regente e 
pianista brasileira Chiquinha Gon-
zaga. Com direção geral da regente 
Vívian Nogueira e direção cênica do 
aluno de Artes Cênicas, Lucas 
Sequinato, o grupo fará sua quarta 
apresentação no Simpósio. 

O coral, composto por funcioná-
rios, alunos e professores da Unicamp 
estreiará a montagem de 2014 em setembro, 
no Simtec. Este ano, o estilo escolhido foi os 
spirituals americanos, um gênero musical cuja 
aparição se deu nos Estados Unidos e foi 
inicialmente interpretado por 
escravos negros, que faziam 
uso de movimentos rítmicos do 
corpo e batiam palmas como 
acompanhamento da música.

Além da montagem tradicio-
nal, o grupo participará da 
homenagem à Regina Duarte 
com repertório composto por 
canções de Chiquinha Gonza-

dade piano. E em 2008, na Finlândia, fez um 
pós-doutorado em cognição musical, que é a 
maneira como entendemos música. E nesse 
mesmo ano começou a trabalhar com música 
computacional.

O gosto por instrumentos vem desde a 
infância, “Toco piano desde os três anos de 
idade e sempre tive espírito de cientista”, conta 
José Eduardo. E antes de trabalhar com música 
computacional, ele estudava, criava e compu-
nha. Durante o mestrado acompanhou 
cantores, trios de jazz e concertos de música 
clássica. 

Em suas apresentações ele não usa voz, so-
mente instrumentos, como violão, bongo, flauta 
e piano. “Tento trazer uma arte sonora que seja 
gostava de ouvir, que seja interessante, trabalho 
com animações, com imagens, programas 
computacionais que conforme eu toco ele cria 
estruturas geométricas diferentes, e aí ele 
devolve algum som eu improviso em cima disso. 
Tem uma hora que o computador toca sozinho e 
eu levanto e aplaudo-o junto com a plateia. E é 
isso que eu quero mostrar no Simtec”, conta o 
pesquisador. 

Já o funcionário José Roberto Roldan, que 
trabalha com suporte técnico na área de infor-
mática e está há 28 anos na Unicamp, irá 
apresentar no evento seu documentário “Inter-
venção Unicamp”, que foi lançado em abril 
deste ano e que relata a intervenção sofrida pela 
Unicamp em 1981, pelo então governador 

Paulo Maluf . “Isso tem muito a ver com a 
história da Unicamp. E me ajudou a entender 
a universidade que temos hoje”, diz ele. 

Formado em Tecnologia da Informação, 
Roldan fez toda a produção do documentário, 
desde as pesquisas, entrevistas, gravações e 
edições. Ele conta 
que recebeu vários 
elogios e que fez o 
vídeo documentá-
rio por gostar de 
fazer e é isso que o 
move. “Gostaria 
que as pessoas as-
sistissem com a cu-
riosidade de tentar 
entender que as 
coisas não são 
aleatórias, existe 
toda uma intenção 
e m  t u d o  q u e  
acontece na nossa 
vida e a Unicamp não está fora disso. O que 
vivemos hoje tem toda uma história por trás”, 
afirma. 

Além destes, outros trabalhos artísticos 
serão apresentados no Simtec, como dança, 
teatro, Coral Zíper na Boca da Unicamp e 
exposição de quadros. A programação 
completa está disponível no site do evento: 
www.simtec.gr.unicamp.br 

José Eduardo 
Fornari Novo Jr.

José 
Roberto
Roldan

ga, assim como fez na última edição do 
Simpósio quando homenageou o ator Lima 
Duarte. Vívian Nogueira explica que a escolha 
foi feita pela importância musical e histórica da 

O Coral Zíper na Boca está com vagas para 
vocais masculinos. Os interessados em 
participar do coral devem enviar email 

para coral@ciddic.unicamp.br e agendar o 
teste. É preciso ter disponibilidade para 

realizar os ensaios do coral, que 
acontecem, geralmente, no horário do 

almoço (12h às 13h40).

compositora, “e pretende resgatar essa 
figura que foi uma pessoa importante não só 
no cenário musical da época, mas também 
no contexto político e social”. 

Regina Duarte representou Chiquinha 
Gonzaga na minissérie produzida pela Rede 
Globo em 1999 e até hoje é reconhecida por 
essa personagem. A regente do coral Zíper 
na Boca acredita que essa identificação 
existe pela irreverência social e musical que 
Chiquinha Gonzaga teve, “ela foi uma figura 
muito importante dentro da música brasileira 
e teve uma atuação pioneira em vários 
aspectos. Ela foi a primeira mulher a reger 
uma orquestra no Brasil, foi pioneira também 
porque é dela a primeira marchinha de 
carnaval com letra, ‘Ó abre alas’ que até 
hoje é muito conhecida. Chiquinha foi  
também a primeira mulher a participar dos 
conjuntos de chorões”. 

Integrantes do Coral Zíper na Boca festejam Lima Duarte, homenageado na edição última edição do evento

A atriz Regina Duarte, 
que interpretou 
Chiquinha Gonzaga 
em minissérie da Rede 
Globo, em 1999, será 
homenageada pelo 
Coral Zíper na Boca, 
com músicas do 
repertório da artista 

A atriz em duas fases da minissérie que retratou a vida de Chiquinha Gonzaga

VOCAIS MASCULINOS
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