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agosto.
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primeira rodada.
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da Carreira PAEPE foi criado 
com o objetivo de premiar 
anualmente os servidores 
técnicos e administrativos 
que se destacam através de 
iniciativas e projetos que 
contribuam para a melhoria 
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A edição 2014 apresenta 
algumas  novidades.
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2014
 Simpósio de Profissionais da Unicamp 

16 a 18 de setembro 
Centro de Convenções 

da Unicamp

O evento mais representativo

dos profissionais da Unicamp

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

Minicursos

Palestras

Exposição de Pôsteres

Apresentações Culturais

Confira a Programação do V Simtec na página 2

Copa GGBS de Futebol Society a todo vapor
Dezesseis equipes disputam os troféus da Copa GGBS, um evento tradicional que é realizado há mais de 10 anos  

No dia 30 de agosto ocorreu a primeira 
etapa da Copa GGBS de Futebol Society - 
2014. No total, conteceram sete partidas, 
quatro pela categoria Veteranos e três pela 
categoria Master, com média de nove gols 

por partida (veja tabela de resultados ao lado). O 
funcionário do GGBS Humberto Carlos 
Olivieri Filho, um dos organizadores da 
Copa, diz que as expectativas para esse ano 
são muito boas e que houve um aumento de 
times inscritos. “Começamos muito bem, 
esperamos que seja um dos campeonatos 
mais disputados”, disse.

Além da alteração da fórmula de pontos 
da categoria Masters, que agora é por ponto 
corrido, a Copa GGBS teve outra novidade: 
todos os times inscritos receberam os jogos 
de camisetas, que foram doadas pelo Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais.

Os jogos acontecem todos os sábados, 
até 11 de novembro, nas quadras da 
escolinha de futebol do Boca Juniors, em 
Barão Geraldo (antiga escolinha do 
Palmeiras), que fica localizada na Avenida 
Albino J. B. Oliveira, 2079 (Estrada da 
Rhodia). Compareça e prestigie!

Acompanhe pelo site do GGBS todos os resultados dos jogos, fotos, 
tabela de classificação, artilheiros, etc. Acesse www.ggbs.gr.unicamp.br

Detalhe do disputao jogo entre as equipes
 da DGA (de vermelho) e Cepetro, da

Categoria Veteranos, que teve o 
placar final de 4x3

Os funcionários do GGBS, integrantes  (da esq. 
p/ dir. - de azul) Célio Cucatti, Humberto Olivieri, Armando Comunnale e 
Roberto Carlos de Souza (Fubá),  e representantes da Shekinah, uma das 

que receberam doação de cestas básicas. 
As cestas foram doadas pelos times inscritos na competição, como 

da Comissão Organizadora

entidades beneficentes 
 

taxa de inscrição para participar da competição.

VETERANOS MASTERS

GRUPO A
Funcamp HC
DGA
Caism
Funcamp ADM
FCM 

GRUPO B
DSHC
Cepetro
IF
Amigos da Dac

DGA

CAISM

FUNCAMP ADM

FUNCAMP HC

4 x 3 CEPETRO

14 x 0 IF

3 x 8 DSHC

8 x 3 AMIGOS DA DAC

DGA

CAISM

FUNCAMP ADM

FUNCAMP HC

EQUIPES
Velhinhos da Unicamp

Categoria FC
FCM/IB
Cemeq
Caism

FEF 
UER

Chapéu: FCM
Chapéu: Velhinhos da Unicamp

FEF

CATEGORIA FC

FCM-IB

7 x 0 UER

1 x 11 CEMEQ

3 x 5 CAISM

FEF

CATEGORIA FC

FCM-IB

Resultados da primeira etapa (30/08)

Resultados da primeira etapa (30/08)
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V SIMTEC - programação de qualidade. Participe! 

Para participar da programação do evento, acesse o site do Simtec  

e faça sua inscrição: www.simtec.gr.unicamp.br
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Obs.: sujeita a alterações por motivos de agenda dos convidados

Paulo Jannuzzi é professor da Escola Nacional de Ciên-
cias Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e da Escola Nacional de Administração 
Pública (ENAP).Possui mestrado em Administração Pú-
blica e é doutor em Demografia. Já trabalhou em direto-
rias e assessorias de várias instituições técnico-científicas 
no Brasil e em 2011 tornou-se Secretário de Avaliação e 
Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS).

Rubens Murillo Marques é bacharel em Física pela USP. 
Livre Docente em Estatística pela Universidade de São 
Paulo. Tem inúmeros trabalhos publicados em revistas 
científicas nacionais e no exterior. Idealizou e imple-
mentou, no Brasil, o primeiro curso de nível superior de 
Bacharelado em Ciências da Computação e do curso de 
Bacharelado em Estatística - Unicamp. Atua como: Pre-
sidente de Honra da Fundação Carlos Chagas; Membro 
do Conselho do CEBRAP; Membro do Conselho Científico 
do Núcleo de Estudos Constitucionais da UNICAMP, entre 
outros.

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 lan-
çou o livro autobiográfico “Douglas”, onde conta toda 
sua caminhada.

João Batista de Andrade é presidente da Fundação 
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 jorna-
lista 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 Aplicadas 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 Desenvol-
vimento 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 enfermeira 
na UTI pediátrica do Hospital de Clínicas (HC) da Uni-
camp. Sua carreira começou na Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar), onde se formou, cantando para 
colegas e amigos de vários cursos. No programa do seu 
show “Madame no Samba”, apresentado em bares e 
espaços culturais 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 traba-
lhos 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. 

16 de setembro - terça-feira

10h00 Minicurso “ Instrumentos e Pesquisas para Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais: 

 A experiência da SAGI/MDS” , com Paulo de Martino Jannuzzi 

13h30  Apresentação Cultural

14h às 15h Solenidade de Abertura 

15h às 16h Conferência Magna com Rubens Murillo Marques 

 Membro do Conselho Científico do Núcleo de Estudos Constitucionais da UNICAMP

16h às 16h45 Palestra  “A produção de informação e conhecimento para Políticas Públicas: avanços e desafioss”

 Paulo de Martino Jannuzzi  

 Secretário de Avaliação e Gestão de Informação (SAGI) – Ministério do Desenvolvimento Social 

16h45 às 18h Show com Regina Dias 

 

17 de setembro - quarta-feira

9h às 10h Apresentação Cultural - Nossos Profissionais, Nossos Talentos 

10h às 10h45 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

10h45 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 Apresentação Cultural  

18 de setembro - quinta-feira

9h às 11h Apresentação oral de trabalhos selecionados

 Debate apresentação trabalhos (perguntas por escrito encaminhadas à mesa)

11h às 11h45 Palestra: Instituições Públicas e Planejamento Estratégico 

 Milena Serafim    FCA, Unicamp

13h às 14h Visitação aos Pôsteres (Local: Ginásio)

14h às 14h45 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

Prêmio PAEPE abre inscrições, com novidades
A edição 2014 possibilitará, com os novos critérios de qualificação, maior visibilidade  

aos projetos selecionados, além de significativa valorização financeira

 A partir do próximo dia 15 de setem-
bro estarão abertas as inscrições para o 
Prêmio PAEPE (Profissionais de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão). Poderão se 
inscreveros funcionários técnicos e admi-
nistrativos, integrantesda carreira PAEPE 
da Universidade Estadual de Campinas,  
que tenham elaborado e implantado pro-
jetos ou iniciativas que evidenciem  me-
lhoria para a universidade em suas ativi-
dades fins.
 Esta é a quarta edição do Prêmio, e 
este ano teve algumas modificações: novo 
agrupamento, o aumento no número de 
prêmios, que passou de 38 para 43 no 
âmbito local e dois a mais no âmbito ge-
ral, pois agora haverá três classificações, 
terceiro, segundo e primeiro lugar. Ou-
tra alteração importante foi a maneira de 
avaliar os projetos. Anteriormente cada 
comissão tinha seus próprios critérios, 
agora todas seguirãoos mesmos itens 
para a definição dos melhores trabalhos. 
O suspense, no caso positivo, mantendo 
expectativas até o final,também é novi-
dade nessa edição, pois nas anteriores a 
comissão local já informava quais  eram 
os projetos ganhadores. Agora,todos os 
resultados serão divulgados na cerimônia 
final.

MAIS QUALIFICAÇÃO

 A coordenadora adjunta da DGRH 
(Diretoria Geral de Recursos Humanos) 
e presidente do comitê do prêmio PA-
EPE, Ademilde Felix Gomes, disse que 
os trabalhos terão uma nota de corte, 
“Agora haverá uma nota de corte para 
os prêmios.A pontuação máxima será de 
50 pontos. Os projetos com pontuação 
abaixo de 24 pontos, aindaque seja o 
único na unidade, não poderá concorrer 
ao prêmio. A pontuação mínima exigida 
será de 25 pontos.
 Carlos Renato Paraízo, assessor de 
comunicação do DGRH e integrante do 
comitê,avalia que como o valor do prê-
mio aumentou,é bom que haja reforço 
nas referências dequalidade para a es-
colha dos projetos desenvolvidos pelos 
funcionários na universidade e ressal-

tou “Antes, quem ganhava numa edição 
não podia concorrer na próxima, agora 
pode”. 
 A presidente do comitê informou ainda 
que foi feita uma parceria com a Biblio-
teca Central e a AFPU (Agência para a 
Formação Profissional da Unicamp) para 
a realização de oficinas, buscando quali-
ficar os servidores nas mais diversas habi-
lidades. “Nós queremos que os projetos 
estejam bem redigidos, pois nem todo 
mundo tem familiaridade pra escrever 

Carlos Renato Paraízo e Ademilde Félix Gomes, 
da Diretoria Geral de Recursos Humanos

um resumo, um projeto. Então a AFPU, 
juntamente com a Biblioteca Central, vai 
oferecer duas oficinas a partir de setem-
bro, com 20 vagas cada, para preparar 
os funcionários na redação de projetos 
para o Prêmio PAEPE”, completou Ade-
milde. 
 A cerimônia de entrega dos prêmios 
acontece no dia 26 de novembro. As ins-
crições poderão ser feitas até o dia 3 de 
outubro, pelo endereço www.dgrh.uni-
camp.br/premiopaepe/inscricoes. 

 Com a presença do reitor José Ta-
deu Jorge, o Comitê Organizador do 
Prêmio Paepe (Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão) divul-
gou em 01/09/2014 o regulamento 
do concurso.
 Na ocasião O reitor enfatizou a im-
portância da mudança no regulamento 
do Prêmio Paepe, que prevê o anúncio 
de todos os vencedores em cerimônia 
única, ao final do processo. “O sigilo é 
importante, pois uma premiação como 
esta não pode ser tratada como algo 
banal. Precisamos valorizar ao máximo 
esse tipo de reconhecimento aos nos-
sos profissionais”, considerou o reitor. 

Tadeu Jorge sugeriu, ainda, a criação 
em futuro próximo de um segundo 
concurso, o Prêmio Paepe Temático, 
que contemple projetos sobre temas de 
interesse da Universidade.

Reitor prestigia evento de divulgação do Prêmio

Fonte: Portal Unicamp

O reitor José 
Tadeu Jorge 
durante evento 
de divulgação do 
Prêmio Paepe 
2014
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Copa GGBS de Futebol Society a todo vapor
Dezesseis equipes disputam os troféus da Copa GGBS, um evento tradicional que é realizado há mais de 10 anos  

No dia 30 de agosto ocorreu a primeira 
etapa da Copa GGBS de Futebol Society - 
2014. No total, conteceram sete partidas, 
quatro pela categoria Veteranos e três pela 
categoria Master, com média de nove gols 

por partida (veja tabela de resultados ao lado). O 
funcionário do GGBS Humberto Carlos 
Olivieri Filho, um dos organizadores da 
Copa, diz que as expectativas para esse ano 
são muito boas e que houve um aumento de 
times inscritos. “Começamos muito bem, 
esperamos que seja um dos campeonatos 
mais disputados”, disse.

Além da alteração da fórmula de pontos 
da categoria Masters, que agora é por ponto 
corrido, a Copa GGBS teve outra novidade: 
todos os times inscritos receberam os jogos 
de camisetas, que foram doadas pelo Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais.

Os jogos acontecem todos os sábados, 
até 11 de novembro, nas quadras da 
escolinha de futebol do Boca Juniors, em 
Barão Geraldo (antiga escolinha do 
Palmeiras), que fica localizada na Avenida 
Albino J. B. Oliveira, 2079 (Estrada da 
Rhodia). Compareça e prestigie!

Acompanhe pelo site do GGBS todos os resultados dos jogos, fotos, 
tabela de classificação, artilheiros, etc. Acesse www.ggbs.gr.unicamp.br

Detalhe do disputao jogo entre as equipes
 da DGA (de vermelho) e Cepetro, da

Categoria Veteranos, que teve o 
placar final de 4x3

Os funcionários do GGBS, integrantes  (da esq. 
p/ dir. - de azul) Célio Cucatti, Humberto Olivieri, Armando Comunnale e 
Roberto Carlos de Souza (Fubá),  e representantes da Shekinah, uma das 

que receberam doação de cestas básicas. 
As cestas foram doadas pelos times inscritos na competição, como 

da Comissão Organizadora
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