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Confira matéria especial sobre o
evento a partir da página 8

Já na quinta edição, evento se
consolida com o apoio do GGBS

 
Show com Aureluce e sua banda

Entrega dos tênis arrecadados
à ONG Aldeias Infantis SOS Brasil
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Edital

25 projetos
receberam apoio

do GGSB em
2014

O GGBS deseja
a todos Ótimas

Festas e um 2015
repleto de realizações.

 
Edição especial 

de fim de ano

 
Calendário Administrativo

Unicamp - 2015

Abril

Maio

Junho

Outubro

Novembro

Dezembro

Março Setembro

Calendário Administrativo para o ano de 2015, aprovado pela Câmara de Administração (CAD) 
em sessão de 04/11/2014, constando feriados e expedientes suspensos.

01 de Janeiro (quinta-feira)  Confraternização Universal

02 de Janeiro (sexta-feira) Expediente Suspenso

16 de Fevereiro (segunda-feira) Expediente Suspenso

17 de Fevereiro (terça-feira)  Carnaval

18 de Fevereiro (quarta-feira)  Expediente Suspenso

02 de Abril (quinta-feira) Expediente Suspenso

03 de Abril (sexta-feira)  Paixão de Cristo 

20 de Abril (segunda-feira) Expediente Suspenso

21 de Abril (terça-feira) Tiradentes

01 de Maio (sexta-feira) Dia do Trabalho

04 de Junho (quinta-feira) Corpus Christi

05 de Junho (sexta-feira) Expediente Suspenso

09 de Julho (quinta-feira) Data Magna do Estado de São Paulo

10 de Julho (sexta-feira) Expediente Suspenso

07 de Setembro (segunda-feira) Independência do Brasil

12 de Outubro (segunda-feira) Consagrado à Padroeira do Brasil

28 de Outubro (quarta-feira) Dia do Funcionário Público Estadual

02 de Novembro (segunda-feira) Finados

15 de Novembro (domingo) Proclamação da República

24 de Dezembro (quinta-feira) Expediente Suspenso

25 de Dezembro (sexta-feira) Natal

* Suspensão das atividades no período de 28 a 31/12/2015.

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

ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO

25 de Janeiro (domingo) Fundação da Cidade de São Paulo 

20 de Novembro (sexta-feira) Dia da Consciência Negra

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA

13 de Junho (sábado) Padroeiro do Município de Piracicaba

20 de Novembro (sexta-feira) Dia da Consciência Negra

07 de Dezembro (segunda-feira) Expediente Suspenso

08 de Dezembro (terça-feira) Imaculada Conceição
 

CAMPUS DE LIMEIRA

14 de Setembro (segunda-feira) Expediente Suspenso

15 de Setembro (terça-feira) Padroeira do Município de Limeira

20 de Novembro (sexta-feira) Dia da Consciência Negra
 

CAMPUS DE CAMPINAS

20 de Novembro (sexta-feira) Dia da Consciência Negra

07 de Dezembro (segunda-feira) Expediente Suspenso

08 de Dezembro (terça-feira) Padroeira do Município de Campinas / Imaculada Conceição

O presente calendário não se aplica aos servidores que prestam serviços em áreas consideradas 
essenciais.

Janeiro

Fevereiro

Julho

Agosto

1 - Confraternização Universal

17 - Carnaval

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
20 - Dia Nacional da Consciência Negra

25 - Natal

3 - Paixão de Cristo 21 - Tiradentes

1 - Dia do Trabalho

4 - Corpus Christi
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Fonte: Ofício Circular DGRH nº 17/2014

Última Página

a todos Ótimas
Festas e um 20

repleto de realizações.
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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: 9.000 exemplares.  

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

Inaugurado Posto GGBS Limeira Medicarium, o resgate de um benefício
No dia 24/11, com pre-

sença do reitor José Tadeu 
Jorge, foi inaugurado o 
posto GGBS em Limeira. 
Localizado na FCA - Fa-
culdade de Ciências Apli-
cadas, o posto atenderá, 
além da referida unidade, 
também a FT - Faculdade 
de Tecnologia, o Cotil - 
Colégio Técnico de Limei-
ra e a Planta Física. 

Na solenidade o reitor 
destacou que as atividades 
do GGBS estão disponi-
bilizadas para funcioná-
rios e docentes e que a 
expansão faz parte do seu programa de 
gestão. Informou ainda sobre reunião 
que teria com o  Cruesp, no dia 26/11, 
na Assembleia Legislativa, com o objetivo 
de obtenção de recursos para que haja a 
continuidade da expansão da universidade 
em Limeira.  

O diretor da FCA, Peter Schulz, ex-
pressou satisfação no fato do posto estar 
localizado na FCA e que atenderá servi-
dores de todas as unidades da Unicamp 
em Limeira. 

Fizeram parte da mesa oficial de inaugu-
ração o diretor da Faculdade e Tecnologia, 
José Geraldo Pena de Andrade, e repre-
sentando a direção do Cotil, a professora 

O brasileiro gasta em média R$ 153,81 
com assistência à saúde e a aquisição de 
remédios é de longe a despesa mais alta, 
custando em média R$ 74,74 mensalmen-
te, segundo a Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF) feita pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Tendo em vista esse cenário, a Unicamp 
resgatará em 2015 o Medicarium, serviço 
que propõe o repasse de remédios com-
prados pelo Hospital de Clínicas (HC), 
com custo mais acessível, à comunidade 
da Universidade. 

O Medicarium foi proposto em 1998 
pelo Prof. Dr. Paulo Eduardo Moreira Ro-
drigues da Silva, então Superintendente do 
HC. “Naquela época, ele sugeriu que os 
medicamentos fossem passados a preços 
consideravelmente abaixo dos de mer-
cado”, conta Silvana Affonso Fernandes 
Pinheiro, funcionária do GGBS designada 
para resgatar o Serviço.

A ideia lançada em 1998 se tornou 
realidade em setembro de 2003. Com 
apoio do então vice reitor José Tadeu 
Jorge e do reitor Carlos Henrique de Brito, 
a “Farmácia Medicarium” foi inaugurada. 
Porém, as atividades foram encerradas em 
junho de 2011.

Apenas um ano depois, a Farmácia 
voltou à pauta na Universidade, sendo 
identificada como compromisso no pro-
grama de gestão do reitor Tadeu Jorge em 
dezembro de 2012. 

As funcionárias Silvia Granja, farma-
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Posto GGBS Limeira: Faculdade de Ciências 
Aplicadas - Sala CS 202, Bloco Azul – Térreo, 
Ensino II  (Rua Pedro Zaccaria, 1300 - Limeira)

Telefones: (19) 3701-6765 e 3701-6766

Horário de atendimento: das 12 às 21horas

Programas, projetos e atividades 
realizados pelo GGBS em 2014

cêutica e atual Diretora do Serviço de 
Farmácia do HC; e Silvana Pinheiro, 
ficaram responsáveis pela reconstrução do 
projeto, assim como pelas etapas necessá-
rias para a reconstrução do Medicarium. 

Silvana explica que o principal objetivo 
do projeto é atender a demanda de me-
dicamentos da comunidade, “a princípio, 
atender a preços abaixo do mercado e 
posteriormente, a preço de custo, a toda 
comunidade docente e não docente da 
Unicamp, Funcamp e outros tipos de 
vínculo também, como estagiários e pa-
trulheiros”. 

Os aposentados, que são a parcela da 
população que mais gastam com medi-
cação, também serão alcançados pelo 
Medicarium. “Depois de assegurado o res-
gate da farmácia, agora em novo formato, 
a premissa do projeto foi também a de 
garantir o acesso a todos os aposentados 
do nosso quadro”, afirma Silvana. 

Através de editais, o apoio do GGBS 
a projetos de funcionários

Conforme deliberação do seu Conse-
lho de Orientação, o Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais publicou neste ano um 
edital para receber propostas de projetos 
enviadas por funcionários da universidade.

Os editais têm como objetivo apoiar 
financeiramente propostas que se insiram 
dentro do Planejamento Estratégico Institu-
cional da Unicamp, nos seguintes campos e 
modalidades: projetos; eventos; programas 
e ações comunitárias; promoção de quali-
dade de vida; desenvolvimento profissional 
e humano; publicações temáticas; ativida-
des motivacionais, culturais e desportivas; 
atividades formadoras de cidadania e de 
valorização profissional e integração cor-
porativa.

Todos os projetos enviados através do 
edital 01/2014 (para o período de agosto 
a novembro/2014 - março a junho/2015), 
foram avaliados pelo Conselho do GGBS, 
que contemplou 25 dos 51 projetos envia-
dos. Somente neste edital, o apoio finan-
ceiro disponibilizado pelo GGBS totalizou 
cerca de R$180.000,00.

No dia 14 de novembro os Grupos 
de Trabalho para revisão da Carreira 
e Avaliação se reuniram com o reitor 
José Tadeu Jorge, diretores, ATUs e RHs 
das unidades e órgãos, presidentes e 
representantes das CSARHs e membros 
da CIDF, para apresentar a metodologia 
do sistema aberto à comunidade para 
envio de contribuições para melhorias 
nos processos de revisão da Carreira 
PAEPE e de Avaliação de Desempenho.

A coordenadora da DGRH e presidente 
do GT Carreira, Maria Aparecida Quina, 
apresentou o fluxo do sistema de contri-
buição, explicando que as informações 
e questões foram elaboradas a partir da 
Deliberação CAD-A-004/2010. “O sis-
tema permitirá que os servidores enviem 
sugestões e críticas aos atuais processos, 
e garantirá o acompanhamento e análise 
das CSARHs e do Sindicato, que também 
poderão enviar suas contribuições”, dis-
se Aparecida Quina. 

Revisão da carreira: sua participação faz diferença!

Fonte: www.dgrh.unicamp.br

Consciência Negra
Palestra mostra a importância da história e cultura africana

Atendimento Social

Auxílio Alimentação 

Copa GGBS de Futebol Society 

Crédito Consignado (desc. em folha)

Dia da Integração

Dia do Funcionário Público

Dia do Secretário

Dia Internacional da Mulher

Dia Mundial da Saúde

Domingo no Lago

Editais Públicos

Encontro de Gestão Compartilhada 

Equipe Unicamp  - Labex/GGBS

Escola de Esportes - DEdIC/GGBS

Espaço Cidadão

Farra nas Férias

Férias no Museu 

Festival de Futebol para Menores

Mostra Unicamp de Fotografia

Durante o ano o GGBS apoiou diversos 
órgãos e unidades da unicamp a realizarem 
seus projetos, nos mais variados segmentos. 
O Grupo Gestor de Benefícios Sociais possui 
diversos serviços, projetos, programas e ativida-
des especiais que desenvolve cotidianamente. 
Confira abaixo algumas dessas realizações:

Visite o site do GGBS e confira mais 
informações: www.ggbs.gr.unicamp.br

Em homenagem ao Dia da Consciência 
Negra, o GGBS e a Coordenadoria de 
Assuntos Comunitários - CAC - realizaram 
no dia 21/11 uma palestra especial.

O palestrante, Edimilson Marques da 
Silva Miranda, mestre em Comunicação 
pela Universidade Metodista de São Paulo, 
contou um pouco da história da África e 
do Brasil para mostrar como e porque 
temos uma visão restrita sobre o papel 
do negro na sociedade. Edimilson expli-
cou que o pré conceito está diretamente 
ligado à sociedade escravocrata que se 
estabeleceu no Brasil durante a coloniza-
ção. “Africano não tinha alma”, afirmou 
Edimilson sobre a justificativa utilizada 
pela Igreja para a escravidão. “O homem 
não podia escravizar os seus iguais, por 
isso, tiraram toda a humanidade do negro 

e começaram a tratá-los como animais”, 
disse. Para Edimilson é preciso recontar 
a história, para resgatar a alegria de ser 
negro no Brasil.   

Depois da palestra, o público acompa-
nhou a apresentação da banda SOM7.

Edimilson 
Marques: 
é preciso  
recontar a 
história e 
resgatar a 
alegria de 

ser negro.

V Simtec, benefícios, diversificadas ações, 
apoios e expansão para Limeira, abrindo ca-
minho para que o mesmo ocorra, em breve, 
agora rumo à Piracicaba. Compromisso de 
um Programa de Gestão que passou pelo 
crivo da comunidade universitária. Marcas 
que o ano de 2014 deixará registrado em 
mais uma página vivida pelo GGBS com a 
comunidade Unicamp. Página que tem a 
participação do Conselho do GGBS, do seu 
grupo gerencial e de todos os que integram 
a equipe de trabalho.  Como um dos órgãos 
de gestão de pessoas da Unicamp, em traba-
lho integrado com a DGRH, Cecom e AFPU, 
o trabalho desenvolvido pelo GGBS trouxe 
integração, motivação, reflexões. O V Simtec 
foi palco de momentos históricos: homena-
gem à atriz Regina Duarte, uma das mais 
reconhecidas atrizes brasileira, com marcan-
tes papeis não só para entretenimento mas 
também de reflexão, em especial temáticas 
que desbravaram aspectos da condição da 
mulher brasileira. A atriz relacionou, de al-
guma forma, seu início de carreira ao tempo 
de uma Unicamp nascente e o nosso CMU 
– Centro de Memórias, tem um pouco des-
se tempo muito bem  guardado e comparti-
lhou. Destaque também para a homenagem 
surpresa a uma grande mulher, docente, 
qualificada pesquisadora e gestora acadê-
mica da Unicamp, a professora Ítala Ma-
ria Lofredo D’Otaviano. Assim o Simtec se 
credencia como um importante evento ins-
titucional, organizado por profissionais para 
toda a comunidade. E deixa, nesta edição, 
o desafio do II Conpuesp – Congresso dos 
Profissionais USP, Unicamp e Unesp e o VI 
Simtec, em 2016, ano do cinquentenário da 
Unicamp e do decênio do GGBS. A agenda 
de realizações do GGBS no ano que termina 
tem muito mais. E esta edição do Informa-
tivo, registra. Realizações que agora ficam 
mais acessíveis para Limeira. E 2015 está 
chegando, permitindo que uma nova página 
seja escrita. Com mais trabalho e ainda mais 
realizações. Realizações como a retomada 
da Medicarium, farmácia cooperativa, após 
estudos de viabilidade detalhados. Parte de 
uma Missão Institucional. Apoiando, através 
de melhorias nas condições de trabalho, 
para que a Unicamp, cumpra seu papel jun-
to à sociedade.

As marcas GGBS em 2014

Natal Solidário

Oficina de Fotografia

Oficina de Interpretação

Oficina de Pintura em Tela

Oficinas Culturais

Palestras Especiais   

Parceria Mexa-se

Parceria SESC / SESI / SENAI

Parcerias Comerciais

Parcerias Educacionais

Planos de Saúde

Planos Odontológicos     

Plantão Social

Programa de Autonomia Financeira 

Projeto Filme “o Crime da Cabra”  

Proseres

Serviço Social

Simtec

Volta da Unicamp

Cerimônia de inauguração 
do Posto GGBS Limeira, que 

contou com a presença do reitor 
Tadeu Jorge e autoridades da 

universidade

Maria de Lourdes Zaros Giraldello.  
O coordenador do GGBS, Edison Lins 

destacou a importância do novo posto 
para Limeira, local onde houve a maior 
expansão da Unicamp nos últimos anos. 

Genésio Jatobá, gerente do novo posto, 
avaliou como muito positiva a inauguração 
e agradeceu a oportunidade de estar à 
frente do novo posto de serviço do GGBS. 

A apresentação da metodologia está 
disponível para consulta em
https://prezi.com/m5bmjfkt0d6s/gt-s-carreira-e-avaliacao

Sistema de contribuição  
está disponível

O formulário eletrônico para envio 
de contribuições para melhorias nos 
processos de revisão da Carreira PA-
EPE e de Avaliação de Desempenho 
está disponível e poderá ser acessado 
até o dia 31/01/2015 por todos os 
servidores Técnico-Administrativos, 
Docentes e Pesquisadores ativos da 
Universidade.

Acesse o formulário pelo  
endereço abaixo:  

www.siarh.unicamp.br/scca
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Iniciativas reforçam a importância da qualidade de vida na saúde

Esporte, Lazer e Bem-Estar4 Informativo GGBS 5Informativo GGBS

A Praça da Paz, conhecida por ser um 
espaço de convívio e integração da comu-
nidade, ganhou a primeira Academia ao 
Ar Livre da Unicamp, que possui 11 equi-
pamentos para exercícios de musculação 
e alongamento. O espaço foi inaugurado 
no dia 10 de novembro e integra o pro-
jeto Campus Tranquilo, lançado no ano 
passado, que tem o objetivo de ocupar 
os espaços abertos da Universidade com 
atividades culturais, esportivas e de lazer 
que promovam a socialização. 

Alvaro Penteado Crósta, coordenador-
-geral da Universidade, destacou a esco-
lha da Praça por ser um lugar aberto e 
com fácil acesso. “É um espaço destinado 
ao convívio das pessoas, não necessa-
riamente reservado para os membros da 
comunidade interna da Unicamp, mas visa 
integrar toda a comunidade”.

No Brasil, essas academias surgiram 
nos anos 70, mas foi recentemente que a 
iniciativa ganhou importância. Em 2011, 
o Ministério da Saúde lançou o programa 
Academia ao Ar Livre, que deve inaugurar 
4800 academias pelo país até 2015. 

Na Unicamp, a Academia ao Ar Livre  é 
uma iniciativa da Reitoria, conjuntamente 
com a Coordenadoria Geral da Universi-
dade (CGU), Cecom, GGBS e Prefeitura 
do Campus. 

Unicamp inaugura sua 
primeira Academia ao 

Ar Livre
 “O maior desafio é mudar a cultura de 

um povo e convencer que a Educação Físi-
ca é importante para a promoção da saú-
de”, essa foi a fala da professora Antonia 
Dalla PriaBankoff na palestra “Impacto da 
Atividade Física na Saúde da População”, 
no IV Fórum de “Atividade Física e esporte 
na promoção da saúde” promovido pelo 
Programa Mexa-se no dia 15 de outubro 
no Auditório da FCM. 

Antonia foi a responsável pela instalação 
do Programa Mexa-se na Universidade em 
2004. Hoje, o programa, que já atendeu 
milhares de pessoas, faz parte das ativida-
des preventivas da Coordenadoria de Ser-
viços Sociais - CSS/Cecom e é coordenado 
pelo professor Carlos Zamai e Cláudia 
Maria Peres. 

Para a Drª Patrícia Asfora Falabella Leme, 
coordenadora do Cecom, o Mexa-se 
carrega a missão de cuidar da saúde da 
comunidade que a frequenta, mas mais do 
que isso promover a saúde. “Promover a 
saúde significa capacitar a sociedade para 
atuar na melhoria da própria qualidade de 
vida”, afirmou.

A criadora do Mexa-se lembrou que as 
discussões para a implantação do Mexa-
-se começaram em 1996 na Universidade 
e destacou que os dez anos do Programa 
mostram que a Unicamp reconhece que a 
atividade física é importante para a saúde e 
envolver os seus funcionários nas iniciativas.

A Copa GGBS de Futebol Society, 
organizada pelo GGBS, é uma dessas 
iniciativas. O Campeonato, que acontece 
desde 2002, reuniu em setembro, cerca 
de 250 funcionários, que disputaram 41 
partidas no total. O professor Paulo Cesar 
Montagner, Chefe de Gabinete da Reitoria, 
destaca a importância social e esportiva da 
Copa e reconhece o crescimento do evento. 

“A Copa está conquistando cada vez mais 
adeptos, pessoas que fazem do evento um 
momento de convivência, educação espor-
tiva e amizade”, disse. 

Segundo Paulo César, a experiência de 
convivência e integração criada pelo Cam-
peonato deve ser estendida para outros 
momentos na Unicamp. “Cada vez mais, 
a Universidade precisa fazer do esporte um 
projeto de agregar e congregar pessoas em 
torno de modelos como esse”. 

Nessa perspectiva, ultrapassar os limites da 
comunidade interna da Unicamp também é 
objetivo da Universidade, como é o caso da 
Volta da Unicamp que reúne simpatizantes 
do esporte, atletas e moradores da Região 
Metropolitana de Campinas e de cidades 
do interior. 

A V Volta da Unicamp, organizada com 
apoio do GGBS, foi realizada no dia 19 de 
outubro e reuniu cerca de quatro mil pessoas 
no Campus da Unicamp. 

A aproximação da comunidade com o 
espaço da universidade é um dos obje-
tivos da Unicamp e também do GGBS. 
Por isso, através de eventos e iniciativas 
culturais e educacionais, o GBBS abre as 
portas da Unicamp para oportunidades 
de aprendizado e lazer. 

O Domingo no Lago, projeto desen-
volvido pelo Espaço Cultural Casa do 
Lago, com apoio do GGBS, é uma dessas 
iniciativas. O projeto, que acontece todo 
primeiro domingo do mês, tem o objetivo 
de levar cultura para os filhos de funcioná-
rios, professores e alunos da universidade. 

Em novembro, o Domingo do Lago se 
uniu ao Dia da Integração para movi-
mentar o final de semana no campus. 
O evento teve atividades voltadas para 
o público infantil, como cama elástica 
e a peça “Xô Sujeira”, feita pelo Grupo 
Piquiliqui, além da apresentação de Re-
gina Dias cantando sucessos de Nelson 
Cavaquinho e do coral Canarinhos da 
Terra, que mostrou parte da montagem 
“Concerto de Primavera”. 

Outra iniciativa apoiada pelo GGBS 
é trazer alunos de escola pública para 
assistir peças de teatro na Unicamp. Em 
2014 os encontros aconteceram com os 
alunos do ensino médio da Escola Adal-
berto Prado e Silva, localizada próxima 
ao Campus, que assistiram às adaptações 
de obras clássicas da literatura brasileira, 
como “O Homem que falava Javanês”, 
de Lima Barreto; e“Senhora”, de José de 
Alencar. 

O objetivo das peças é proporcionar 
uma experiência educacional integradora 
que inclua o conteúdo teórico, desenvol-
vido pelos professores dentro da sala de 
aula, e o conteúdo artístico, com a inter-
pretação do grupo. 

Já os programas Farra nas Férias e  
Férias no Museu, que acontecem todos 
os anos no período de férias escolares, 
são parcerias que o GGBS mantém com 
unidades e órgãos da Unicamp. Esses 
programas têm como objetivo oferecer ati-
vidades lúdicas, motoras e entretenimento 
para filhos de funcionários e docentes. 

Foto: Beeroth de Souza

Atletas fazendo o aquecimento antes do 
início da V Volta da Unicamp, realizada 
em outubro

Registros da tenda do “Mexa-se”: aula de 
dança (acima) e exercícios físicos

Participantes da Copa GGBS 2014 
comemoram a conquista da taça.

Programas oferecem atividades para as 
comunidades interna e externa

Crianças se apresentam durante 
atividade realizada no Dia da 
Integração, em 2 de novembro

O Programa Institucional de Apoio ao 
Servidor Estudante informa que já estão 
abertas as inscrições e recadastramento  
para o primeiro semestre de 2015.

O Proseres possui mecanismos de 
incentivo aos servidores da Unicamp/
Funcamp, regularmente matriculados 
em cursos de graduação ou pós gradu-
ação em instituições de ensino superior.

Para inscrições, recadastramento, 
obter mais informações sobre o pro-
grama, saber quais são as instituições 
conveniadas, etc. acesse o site do GGBS 
www.ggbs.gr.unicamp.br

Importante: os já inscritos no Proseres 
devem fazer o recadastramento a cada 
novo semestre para continuar usufruir os 
benefícios oferecidos pelo Programa. 
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Pioneirismo no ensino da LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais

A aprendizagem do braille é algo distan-
te da realidade para as pessoas com visão 
normal, mas para os deficientes visuais é 
essencial, é uma maneira de enxergar o 
mundo. Por isso, Fátima Aparecida Gon-
çalves Mendes, pedagoga especialista em 
educação especial e mestre em educação, 
se dedica ao ensino da leitura e escrita  
braille.

Fátima trabalha no Centro de Estudos e 
Pesquisas em Reabilitação (Cepre) da Uni-
camp desde 2005. Lá ela atende cerca de 
25 pessoas, entre crianças, adolescentes 
e adultos, que frequentam a aula uma vez 
por semana, durante uma hora.

“Trabalhamos com grupos divididos por 
faixa etária e com grupo de baixa visão 
e de cegueira. Temos os atendimentos 
individuais, que são cerca de 25 pessoas. 
Cada grupo tem um tempo determinado, 
de 6 a 7 meses, e o individual é por tempo 
indeterminado, dependendo do desempe-
nho de cada um”, explica a pedagoga.

O processo de alfabetização do braile 
se dá primeiro pela memorização do alfa-
beto, dos sinais de pontuação e números. 
Depois de ter memorizado, eles começam 
a ler e em seguida aprendem a escrever. 
Fátima comenta que sempre inicia a leitura 
com palavras, frases, trechos e por último 
livros. “O Cepre possui um bom acervo de 
livros em braile. Em 2008 eram apenas 6, 

Braille: uma forma de enxergar o mundo

NATAL SOLIDÁRIO
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este ano já somam 80. Isso estimula os 
alunos, pois eles levam o livro para casa 
e podem continuar estudando”, disse.

A pedagoga tornou-se mestre em Edu-
cação após defender sua tese de mestrado 
“Constituição de Sujeitos com Cegueira 
Adquirida e Aprendizagem da Leitura e 
Escrita Braille”. Fátima fez uma pesquisa 
com 12 pessoas que possuem cegueira 
adquirida. “Quando comecei a trabalhar 
com pessoas com deficiência visual me 
instigou a seguinte questão: algumas 
pessoas cegas não queriam aprender o 
braille, outras queriam e outras desistiam 

A Língua Brasileira de 
Sinas (LIBRAS) foi ofi-
cialmente reconhecida 
e aceita como segunda 
língua oficial brasileira 
em 2002, mas antes 
disso Andrea Rosa já 
trabalhava com língua 
gestual e atuava como 
intérprete, por isso, a 
pedagoga do Centro de 
Estudos e Pesquisas em 
Reabilitação (Cepre) é 
reconhecida no país por 
ser percursora da cultura 
surda. 

Andrea começou na 
Unicamp como mensa-
geira em 1984, mas o 

Na correria do dia a dia, deixamos de 
fazer muitas coisas por falta de tempo 
e mesmo por acomodação. Mas o fun-
cionário da Unicamp Valdeir Prudente 
Novello, desenhista e projetista de 
engenharia civil, mostra que é possível 
se dedicar a algo mais, apesar da vida 
atribulada. Após o horário de trabalho, 
dedica-se ao Lar Evangélico Alice de 
Oliveira, uma entidade filantrópica 
localizada em Campinas que cuida de 
senhoras acima de 60 anos. 

Valdeir é voluntário há seis anos, mas 
conhece e colabora com a entidade há 
mais de 20 anos. “Por reconhecimento, 
fui convidado a fazer parte da diretoria 
e atualmente sou o presidente da ins-
tituição”, diz.

O engenheiro civil trabalha das 7 
às 16 horas na Unicamp e depois do 
expediente vai para o Lar, onde fica até 
cerca das 20 horas. 

O trabalho assistencial

Com apoio da primeira Igreja Pres-
biteriana Independente de Campinas, 
o Lar Evangélico teve seu início em 
1955  e contou com a ajuda financeira 
da senhora Alice de Oliveira, que dá 
o nome à instituição. A entidade não 
possui fins lucrativos e tem capacidade 
para atender 30 senhoras em tempo 
integral. Atualmente, 25 idosas moram 
no local e recebem atendimento 24 
horas. A instituição possui enfermeiras, 
nutricionista, fisioterapeuta, assistente 
social e uma médica. As idosas ainda 
recebem auxílio da Federação das Enti-
dades Assistenciais de Campinas (Feac) 
e da Prefeitura Municipal de Campinas. 

Valdeir Novello diz que seu trabalho 
junto à entidade é muito gratificante e 
se sente muito feliz por realizá-lo. “O 
que me gratifica é olhar os rostos da-
quelas senhoras e sentir que elas estão 
sendo bem cuidadas, bem tratadas. 
Nós temos muitas senhoras com pro-
blemas na família. Há casos em que o 
filho pega a aposentadoria, usa e não 

dá o mínimo necessário de que ela precisa, 
chegando ao ponto de passar fome, entre 
outras necessidades. Muitas vezes elas são 
maltratadas pelos familiares, e quando co-
nhecem nosso trabalho, se sentem apoiadas 
e não vão mais embora, pois sabem que 
serão sempre bem cuidadas”, relata.  

As senhoras não ficam enclausuradas, 
elas fazem muitas atividades, como traba-
lhos manuais, vão às feiras de bairro, ao 
cinema no Lar dos Velhinhos, etc. Tudo isso 
para garantir bem-estar. “Elas estão no Lar 
Evangélico de passagem, o contrário do que 
acontece em uma creche ou instituição para 
crianças, onde elas são cuidadas visando o 
aprendizado contínuo e para o futuro. Na 
nossa instituição temos convivência, amiza-
de, carinho e muito respeito pelas senhoras 
e, de repente, elas vão embora. Essa é a 
parte mais triste”, conta Valdeir, que segun-
do ele, continuará seu trabalho ainda por 
muito tempo.

O trabalho voluntário
na assistência

Colabore! 
Para fazer uma doação ao Lar Evan-
gélico Alice de Oliveira, o endereço 

é rua Dr. Las Casas dos Santos, 
289, bairro São Bernardo, Campi-
nas. O telefone de contato é (19) 

3203-4770.

Valdeir Novello

do processo de reabilitação ainda no 
grupo. Daí eu me perguntei, por que eles 
desistem? Por que uns querem aprender 
e outros não querem? Essa foi a primeira 
questão a ser pesquisada”, disse.

Fátima conta ainda que os indivíduos 
que aceitaram a perda da visão aprendem 
mais rápido e os que demoraram para 
aceitar, o processo de aprendizagem é 
mais lento. Além disso, eles contaram que 
a perda da visão foi um grande desafio, 
eles precisaram adaptar-se a uma nova 
forma de se relacionar, de significar. A 
perda do trabalho também foi algo dito 
pela maioria, como algo marcante em 
suas vidas. Perda da independência, não 
poder mais dirigir, restrição na locomoção, 
sentimento de incapacidade e uma série 
de outros fatores que estão relacionadas à 
cegueira adquirida, dificultam os estudos 
e são barreiras que foram enfrentadas 
por todos.

Um exemplo de perseverança
Gerson dos Santos, 49 anos, possui 

cegueira adquirida desde 1990, ele foi 
perdendo a visão aos poucos. E passou 
por todas essas dificuldades, teve que se 
adequar a uma nova forma de viver. “O 
grupo do Cepre me ajudou bastante, prin-
cipalmente na parte psicológica, porque 
eu achava que só eu era deficiente visual 
no mundo. Daí eu tive contato com outras 

pessoas e vi que não era só eu”, afirma 
Gerson.

Fátima conta que Gerson foi uma sur-
presa para ela, pois ele sempre gostou 
muito de ler e de escrever. Ele escreve po-
emas e contos e queria realizar o sonho de 
ter um livro publicado com seus textos. Por 
isso ela o inscreveu no edital de projetos 
do GGBS e Gerson teve sua solicitação 
aprovada. “Fiquei muito feliz ao receber 
essa notícia, logo após eu ter terminado 
o mestrado. Isso mostra o desdobramento 
do meu trabalho”, disse Fátima. 

primeiro contato que ela teve com a língua de 
sinais foi em 1994 na igreja que frequentava. 
As interpretações na Universidade começaram 
cinco anos depois a convite da professora 
Regina de Souza. “Eu conheci a Regina em 
um congresso de bilinguismo da Faculdade 
de Educação em Porto Alegre e a partir desse 
momento eu comecei fazer um trabalho como 
intérprete de línguas aqui”, conta. 

Hoje, o Cepre é uma referência nacional 
no letramento de pessoas surdas e Andrea, 
que trabalha no Centro desde 2002, segue à 
frente desse trabalho. A funcionária trabalha a 
educação viso espacial com cinco grupos de 
alunos de diferentes idades, mas ela começa 
o letramento com crianças de dois anos e 
meio. “A criança surda começa o letramento 
com a idade normal e o trabalho é em cima 
de língua gestual, mas nós nunca retiramos a 

palavra, porque com seis anos, ele vai ser 
introduzido ao alfabeto”, explica. 

A pedagoga esclarece que quando se 
ensina a língua de sinais para uma crian-
ça surda, o desenvolvimento dela vai ser 
semelhante ao de todas as crianças. “As 
pesquisas comprovam que o cognitivo do 
surdo não é inferior, mas exige um método 
de ensino adequado”, afirma. 

Andrea é reconhecida também pelo seu 
mestrado “Entre a visibilidade da tradução 
da língua de sinais e a invisibilidade da 
tarefa do intérprete” publicado em 2002, 
que é considerado um divisor de águas na 
área, pois foi a primeira dissertação sobre 
o intérprete no Brasil. “Foi difícil pra mim, 
porque eu não tive nenhum trabalho de 
referência e eu tive que me formar como 
tradutora”, disse. 

A pedagoga Andrea Rosa

Fátima Gonçalves

Gerson dos Santos
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Resgate da história da Unicamp 

Em 1967, a Unicamp estava na sua infân-
cia, mas foi ainda nesse ano que o professor 
Rubens Murillo Marques, o diretor da Diretoria 
Acadêmica (DAC) Antônio Faggiani e o pró-
-reitor de Extensão João Frederico da Costa 
Meyer chegaram à universidade.

Naquela época, João Frederico era aluno, 
Antônio era funcionário e o professor Murillo 
Marques tinha a ousadia de um jovem de 28 
anos e aceitou o desafio de dirigir o Instituto 
de Matemática. Os três fizeram parte da 
construção da Unicamp no que ela é hoje e 
estavam presentes na Conferência Magna do 
V Simtec, proferida por Murillo Marques, no 
dia 16 de setembro.

Murillo Marques contou histórias sobre os 
primeiros anos de vida da universidade. “No 
começo éramos apenas quatro pessoas reuni-
das em torno de ideias e sonhos, e foi bastante 
difícil convencer pessoas a virem para uma 
nova universidade”, relembrou.

O Pró-Reitor de Extensão João Frederico da 
Costa Meyer, que apresentou Murillo Marques 
à plateia, afirmou que ele convenceu muitas 
pessoas brilhantes a comprarem o sonho da 
Unicamp. “As pessoas que vieram trabalhar 
aqui, compraram o sonho de Rubens Murillo 
Marques e Zeferino Vaz para montar uma uni-
versidade moderna, diferente e de qualidade” 
afirma.

V Simtec - Simpósio de Profissionais da Unicamp8 Informativo GGBS 9Informativo GGBS

a iniciativa do Simpósio para as outras 
universidades paulistas. Assim como acon-
teceu em 2011, o II Conpuest deve ocorrer 
em 2015 e será organizado conjuntamente 
pela Unicamp, USP e UNESP. 

O Simpósio apresentou nesta edição 
palestras que relembraram a história da 
Unicamp, como a do professor Rubens 
Murillo Marques, e outras que mostraram 
o futuro promissor da nossa universidade, 
como é o caso da palestra ministrada pela 
professora Milena Serafim, docente da Fa-
culdade de Ciências Aplicadas (FCA), que 
discutiu a importância do planejamento 
estratégico para as instituições públicas.

Assim como Milena, Marconi Fernandes 
de Souza e João Batista de Andrade trouxe-
ram ao Simtec temas importantes a serem 
discutidos no cenário das universidades 
brasileiras. Marconi é diretor do Ministé-
rio de Desenvolvimento Social (MDS) e 
abordou a produção de informações e co-
nhecimento para políticas públicas e João 
Batista Serafim, presidente do Memorial da 
América Latina, falou sobre os desafios da 
política cultural na democracia.

Outras palestras chamaram atenção ao 
trazer histórias de vida que valem a pena ser 
contadas e relembradas, como a história 
de superação e determinação de Douglas 
Duran, CEO da Editora Abril.

A exemplo do que aconteceu no IV Si-
mtec, que trouxe o reconhecido ator Lima 
Durte para contar histórias da sua vida e 
carreira, nesta edição o convite foi feito à 
atriz campineira Regina Duarte. A eterna 
namoradinha do Brasil conversou com os 
funcionários da Unicamp sobre a juventude 
em Campinas e importância da cidade 
para sua vida profissional, entre outros 
detalhes da sua carreira artística.

Confira na sequência, um resumo das 
atividades desenvolvidas no V Simtec.

Espaço e mostra de qualificada e diversificada expressão profissional
Simpósio discute maneiras para  

avaliar programas sociais 

Fechando o primeiro dia do V Simtec, o 
público pode conferir a palestra de Marconi 
Fernandes de Sousa, Diretor de Monitora-
mento da Secretaria da Avaliação e Gestão 
da Informação (SAGI) do MDS. Marconi ex-
plicou o funcionamento do banco de dados 
do Programa de Combate à Fome. Neste 
banco de dados é possível encontrar diversas 
informações sobre programas sociais, como 
o Brasil sem Miséria e Bolsa Família. Outra 
ferramenta explicada por Marconi foi o SAGI,  
também um banco de dados, onde é possí-
vel localizar, detalhadamente, a estrutura da 
Secretaria. Neste sistema o usuário consegue 
gerar mapas, como por exemplo, domicílios 
particulares sem energia elétrica no município 
de Campinas, entre outros indicadores.

Douglas Duran, uma história de sucesso

Pe r s i s t ê n c i a , 
reinvenção, supe-
ração de medos 
e gratidão foram 
algumas das li-
ções que Douglas 
Duran nos deixou 
durante a pales-
tra “Determinação 
e oportunidades: 
olhando para a 

vida de frente”, no V Simtec.
Douglas Duran é hoje CEO da Editora 

Abril, mas o primeiro “pedaço” de sua vida, 
assim como divide a própria história, foi bem 
difícil. Douglas contou que suas principais 
influências foram os familiares e por isso um 
ambiente familiar saudável é o alicerce para 
uma vida de sucesso. Outro ponto abordado 
por Douglas na palestra foi a humildade e 
gratidão para agradecer e reconhecer quem 
nos dá oportunidade. 

O papel do servidor público no  
Planejamento Estratégico

Quando se fala sobre a atividade do plane-
jamento no Brasil, a primeira reação é pensar 
que é um assunto que está muito longe da 
realidade dos trabalhadores da Unicamp, po-
rém Milena Serafim, docente da Faculdade de 
Ciências Aplicadas (FCA) em Limeira, trouxe 
esse assunto para o Simtec por ser um tema 
que todos os servidores públicos têm contato 
diariamente.

A docente da FCA acredita que os funcio-
nários detêm bastante informação sobre os 
processos e sobre como a população enxerga 
as ações estatais, por isso o corpo significa-
tivo que participa do processo decisório está 
a cargo dos profissionais. “Os funcionários 
conseguem melhor definir ou ajudar o gestor 
público mais amplo a definir suas atuações 
prioritárias”, disse em entrevista à RTV.  

Para Milena, o tema é relevante, pois dentro 

da atividade pública tudo deve ser planejado. 
“Quando você tem dentro do estado diversos 
grupos e diversas instituições que trabalham 
com recursos finitos e tempo limitado, é impor-
tante definir diretrizes prioritárias para diminuir 
possíveis conflitos”, afirmou.

Política Cultural também foi  
abordada no V Simtec

O cineasta João Batista de Andrade, que 
é diretor, produtor de televisão, roteirista e 
escritor, foi um dos palestrantes convidados 
pela organização do V Simtec. Ele esteve 
presente no último dia do evento, 18/10, e 
falou sobre “Os Desafios da Política Cultural 
na Democracia”.  

João Batista abordou a definição de Política 
Cultural e depois a questão dessa política com 

Com 1800 inscrições, 242 trabalhos 
selecionados, 44 minicursos oferecidos, 
palestras e apresentações culturais, o V Sim-
pósio de Profissionais da Unicamp - Simtec, 
prestigiou os profissionais da universidade 
em todas as suas vertentes, durante os três 
dias do evento. 

O evento, organizado pelo GGBS, ocor-
reu nos dias 16, 17 e 18 de setembro, no 
Centro de Convenções da Unicamp. 

O reitor José Tadeu Jorge, que participou 
da abertura solene do Simpósio, reconhe-
ceu a qualidade e conteúdo do evento, 
que valoriza a produção científica que 
surge dentro das atividades cotidianas dos 
funcionários ao promover soluções e me-
lhorias organizacionais. Segundo o reitor, o 
Simpósio vem complementar uma política 
de valorização dos saberes e que essa é 
a chave do sucesso de uma universidade 
tão jovem como a Unicamp. “Essa ques-
tão sobre como a Unicamp conseguiu se 
impor no cenário nacional e internacional 
em tão pouco tempo sempre nos é feita 
e a resposta é a integração e a atenção 
dedicada à pesquisa em seus três eixos: 
docentes, discentes e funcionários”, afirmou 
ao público presente.

Durante a abertura do evento, também 
foi lembrada a importância de estender 

“Essa questão sobre como a Unicamp 
conseguiu se impor no cenário nacional e 
internacional em tão pouco tempo sempre 
nos é feita e a resposta é a integração e a 
atenção dedicada à pesquisa em seus três 
eixos: docentes, discentes e funcionários”

Reitor José 
Tadeu Jorge

Ao final da conferência, Antônio Fag-
giani (à direita), que é hoje funcionário 
emérito da Unicamp, homenageou 
Rubens Murillo Marques com a entrega 
de uma placa. 

Cerimônia de aber-
tura do V Simtec, em 
16/09, com a pre-
sença do reitor José 
Tadeu Jorge e auto-
ridades

Regina Duarte visita a 
mostra especial sobre 

seus 50 anos de carreira, 
no Ginásio da Unicamp

O encerramento do Simpósio contou com 
a presença da atriz Regina Duarte, que foi 
homenageada na tarde do dia 18, diante 
de uma plateia repleta de fãs e de pessoas 
que fizeram parte da sua história.

A atriz afirmou que estar na Unicamp era 
fazer uma viagem ao passado e revelou que 
aprendeu a dirigir automóvel onde hoje a 
universidade está construída. “Não havia 
nada dessas construções e só se dizia que 
nesse local iriam construir uma universidade 
de padrões internacionais”, relembrou.

Antes da homenagem no Auditório, a 
Regina foi recebida pelo reitor José Tadeu 
Jorge no Ginásio Multidisciplinar, onde 
visitou os trabalhos do V Simtec e a mostra 
especial sobre seus 50 anos de carreira.

O reitor afirmou que a presença da atriz 
na Unicamp era uma iniciativa fantástica, 
pois era preciso valorizar sua trajetória 
artística e reconhecer uma personalidade 
tão importante para a cidade de Campinas.

A atriz disse que considera a cidade como 
o lugar onde sua carreira foi sedimentada, 
pois foi no Teatro do Estudante de Campinas 
- TEC - que ela aprendeu a ser uma atriz 
disciplinada e comprometida. “A televisão 
apenas expõe o grande laboratório que o 
teatro representa para todo ator, e foi assim 
comigo também”, afirmou.

Homenagem do Coral Zíper na Boca 
A carreira televisiva de Regina Duarte 

também foi relembrada pelo Simtec. O 
Coral Zíper na Boca, composto por funcio-
nários, alunos e docentes, apresentou um re-
pertório baseado nas obras da compositora 
Chiquinha Gonzaga, que foi representada 
por Regina, em 1999, em uma minissérie 
produzida pela Rede Globo.

Regina também recebeu fotos da sua 
infância do Centro de Memória-Unicamp 
(CMU). As imagens fazem parte do acervo 
do CMU e foram resgatadas para home-
nagear a atriz.

o Estado e seus interesses. “A política cultural 
está ligada a ideia do Estado se colocando 
no mundo da cultura e se preocupando com 
ela”, disse. Segundo o cineasta, se a produção 
cultural no Brasil não ti-
vesse problema de sus-
tentação, conseguisse 
se financiar, talvez, a 
política cultural não 
existisse. “A política cul-
tural só existe, também, 
pelo interesse dos po-
líticos sobre a cultura. 
Os artistas, até a idade 
média, eram sustenta-
dos pelos príncipes ou 
personalidades pode-
rosas da igreja. Hoje quem faz o papel de 
príncipe é o estado.”, disse o cineasta.

V Simtec homenageia a atriz Regina Duarte e a professora Ítala D’Ottaviano

Douglas Duran

João Batista de
Andrade

Professora é homenageada
Minutos antes de Regina Duarte subir no pal-

co do Centro de Convenções, o Simtec reservou 
um momento para homenagear a professora 
Ítala D’Ottaviano, que se aposentou de forma 
compulsória neste ano.

A docente tinha sido convidada pela Comis-
são Organizadora do Simpósio para conduzir 
a homenagem à amiga de juventude, Regina 
Duarte, mas foi surpreendida pela homenagem. 
“Toda minha vida profissional foi dedicada à 
Unicamp e eu tenho orgulho em representar 
bem a nossa universidade”, declarou.   

Ítala recebeu uma placa em agradecimento 
pela contribuição na construção da Unicamp 
das mãos do coordenador da Coordenadoria 
dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de 
Pesquisa (Cocen), Jurandir Zullo Júnior.

A professora Ítala, por designação do reitor, 
coordenará a comissão responsável pelas ce-
lebrações dos 50 anos da Unicamp em 2016, 
das quais a sexta edição do Simtec fará parte.
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A divulgação de iniciativas e o reconhe-
cimento das contribuições dos funcioná-
rios no ensino, pesquisa e extensão são 
os principais objetivos do Simtec. Nesta 
edição, o Simpósio recebeu 253 trabalhos 
e 242 foram selecionados para serem 
expostos nos dias 16,17 e 18 no Ginásio 
Multidisciplinar.

Os trabalhos enviados foram distri-
buídos por eixos temáticos, sendo que 
o eixo 3 - “Desenvolvimento humano, 
saúde, sustentabilidade e qualidade de 
vida”, somou 131 trabalhos, o eixo 1 - 
Administração e Gestão, 51, e o eixo 2 
- Desenvolvimento de ensino, pesquisa e 
extensão teve 60 trabalhos selecionados.

Edison Cardoso Lins, coordenador do 
evento, destacou que o Simpósio ganhou 
e vem ganhando consistência a cada nova 
edição. “O evento começa a ser mais 
qualificado. Nesta edição, por exemplo, 
houve uma seleção mais rigorosa dos 
trabalhos enviados”, afirmou em entrevista 
à Rádio e TV Unicamp (RTV).
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No dia 17 de setembro, segundo dia 
do V Simtec, os profissionais da Unicamp 
puderam mostrar seu talento. Os presentes 
no Ginásio Multidisciplinar, onde também 
ocorreu a mostra de pôsteres dos traba-
lhos, puderam conferir várias apresenta-
ções artísticas.

Antonieta e Carmela, duas mulheres 
extravagantes e animadas, são alter egos 
de Ângela Maria S. Bersone e Jandira da 
Glória Matto, que acompanharam todas 
as apresentações de perto. Ângela e Jan-
dira são funcionárias do Laboratório de 
Patologia Clínica (LPC) do HC e fazem 
performance de caracterização.

José Eduardo Fornari, funcionário do 
Núcleo Interdisciplinar de Comunicação 
Sonora (NICS) fez uma apresentação de 
música computacional interativa. Tuti, 
como é mais conhecido na Unicamp, 
apresentou as músicas “Franc” e “Lua 
Branca”, inspiradas em música homônima 
composta por Chiquinha Gonzaga. As 
músicas foram tocadas com flauta peruana 
e acompanhadas por imagens geradas 
por modelos computacionais que eram 
controlados pelo som da flauta que estava 
sendo captado pelo microfone.

A enfermeira do Hospital de Clínicas 
Regina Dias fez um show de samba e mú-
sica popular brasileira. Ela trabalha há 26 
anos na Unicamp e desde então concilia 
sua paixão por música, com apresentações 
em diversas cidades do Brasil, com a sua 
atividade de enfermeira.

O documentarista do Instituto de Artes, 
Roberto Roldan, apresentou seu vídeo 
documentário “Intervenção da Unicamp”, 
sobre a Intervenção na Unicamp, em 
1981, pelo então Governador indicado, 
Paulo Maluf.

O último dia do V Simtec contou a 
participação do grupo “Arte Única”, que 
fez um ensaio aberto do espetáculo “O 
Crime da Cabra”, que conta a história de 
dois personagens que brigam pela posse 
de uma cabra e movimentam moradores 
e autoridades de uma pequena cidade do 
interior de São Paulo. O texto de Renata 
Pallottini foi apresentado no Ginásio Mul-
tidisciplinar da Unicamp.

O grupo nasceu por meio de uma oficina 
de interpretação oferecida a funcionários 
da Unicamp, pelo Grupo Gestor de Be-
nefícios Sociais da Unicamp (GGBS). A 
oficina teve a coordenação da professora 
do Instituto de Artes da Unicamp, Ariane 
Porto.

V Simtec - Simpósio de Profissionais da Unicamp

Exposição de trabalhos em painéis, minicursos e apresentações artísticas no Simtec
Minicursos: de funcionários, para funcionários 

Apresentações Orais

Durante a programação do evento, 26 
trabalhos foram apresentados em sessões 
orais. Estes foram selecionados pela Co-
missão Científica, pois têm iniciativas em 
diferentes áreas que contribuem para mu-
dar processos e operações da Unicamp.

“Alternativas para o uso de animais 
em sala de aula” foi um dos trabalhos 
selecionados pela Comissão. A iniciativa 
proposta por Priscila Cristina da Silva e 
Fernando Canova, funcionários do Institu-
to de Biologia (IB), foi gravar as aulas que 
utilizam animais e criar um banco de aulas 
práticas em vídeo. O projeto foi chama-
do de “Um por todos” e tem aprovação 
dos professores e alunos. “Vários alunos 
acham um desperdício montar grupos 
para fazer testes em animais e muitas vezes 
o professor não consegue supervisionar 
cada um deles para ver eles não têm dúvi-
das. Nesse caso o vídeo é melhor, porque 
o professor consegue pausar a qualquer 
momento e se dedicar mais aos alunos”, 
explicou Priscilla sobre os motivos que 
fazem o projeto ter aceitação na Unicamp.

Qualidade e inovação nos trabalhos enviados pelos profissionais

Detalhe de uma das 26 
apresentações orais que 
aconteceram no V Simtec 

Exposição de pôsteres no 
Ginásio da Unicamp

Uma semana antes do Simtec, os funcio-
nários da Unicamp puderam participar de 
44 minicursos que abordaram diferentes 
temas para diversos públicos, em dife-
rentes horários e locais. Os minicursos 
acontecem desde a segunda edição do 
Simtec e são tradição do evento, pois são 
ministrados por profissionais da universi-
dade para profissionais da universidade.

Os minicursos que tiveram mais inscri-
ções foram “Desenvolva o Líder que há 
em você”, ministrado por Orlando Carlos 
Furlan, do Instituto de Economia (IE),  e 
“Assuma o controle do seu tempo!”, mi-
nistrado por Décio Henrique Franco, da 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba 
(FOP). Furlan também apresentou o mi-
nicurso “Atitude vencedora: a chave do 
sucesso pessoal e profissional”, que foi 
apresentado nos campi de Campinas, 
Limeira e Piracicaba. 

Porém, os minicursos voltados para um 
público menor, também fizeram sucesso 
no Simpósio, como o “Conceitos básicos 
de Maquiagem artística e caracterização 
- Mímico e Palhaço”, apresentado pela 
funcionária do Instituto de Biologia (IB), 
Priscila Cristina da Silva, e “Barrinha de 
Cereal - Alimento completo e de baixo cus-
to” ministrado pela assistente do Campus 
de Limeira, Lena Gomes Ferreira Ribeiro.

Temas
Os temas que foram mais evidenciados 

nos minicursos foram saúde e qualidade 
de vida, com 11 minicursos e Administra-
ção e Gestão, com 10 minicursos.

Outros temas também ganharam visi-
bilidade na programação, é o caso dos 

minicursos da Janaína Fontebasso sobre 
sustentabilidade, e dos minicursos de 
comunicação apresentados pela área 
de Assessoria de Relações Públicas e Im-
prensa (ARPI) da Faculdade de Ciências 
Médias (FCM).

Janaína apresentou três minicursos 
sobre sustentabilidade: “Sentindo Susten-
tável: Caminhos para realizar um evento 
sustentável”, “Biodanza: a identidade do 
ser humano no mundo em transforma-
ção - O poder do afeto” e “Educação 
Socioambiental: uma reflexão individual 
e coletiva”.

Eliana Pietrobom, Daniela de Mello 
Rios, Edimilson Montalti e Camila Del-
mondes, funcionários da ARPI, apre-
sentaram os minicursos “Práticas de 
assessoria de imprensa para divulgar 
a ciência”, “Media training” e “Comu-
nicação integrada na organização de 
grandes eventos”, realizados nos dias 
9,10 e 11 de setembro.

Detalhe de produtos 
utilizados no minicurso 
“Barrinha de cereal  - 
alimento completo e 
de baixo custo”

Nossos profissionais, 
nossos talentos

Márcia Antonelli, 
coordenadora da Ofi-

cina de Pintura, durante 
mostra no Simtec

Ângela Bersone 
e Jandira Matto, 
funcionárias do 

HC, que incorpo-
ram as persona-
gens Antonieta e 

Carmela.

O funcionário José 
Eduardo Fornari, 
do NICS fez uma 
apresentação de 
música computa-
cional interativa

A enfermeira do 
HC Regina Dias 
apresentou MPB 

no seu show

Confira mais informações do 
V Simtec no site do evento

www.simtec.gr.unicamp.br

Agradecimento

Funcionários expõem quadros 

Quem circulou durante os três dias 
do evento, no Ginásio Multidisciplinar 
da Unicamp, pôde conferir 50 quadros 
produzidos pelos funcionários na Oficina 
de Pintura em Tela do GGBS. A oficina é 
coordenada e ministrada pela professora 
de artes e funcionária do GGBS Márcia 
Quaiatti Antonelli, e acontecem durante 
todo o ano nos espaços da Diretoria Geral 
Administrativa (DGA), do Hospital de Clí-
nicas (HC) e do Instituto de Química (IQ). 
A mostra teve também obras da Oficina 
de Pintura Abstrata, que foi oferecida aos 
funcionários do Cecom. 

A Comissão Organizadora do V Simtec agradece os patrocinadores pelo apoio
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Show com Aureluce e sua banda

Entrega dos tênis arrecadados
à ONG Aldeias Infantis SOS Brasil

VOLTA DA UNICAMP

NATAL 
SOLIDÁRIO

O reitor 
José Tadeu Jorge
na abertura do
V Simtec, em

outubro

Compareça 
e prestigie!

FARRA NAS FÉRIAS

COPA GGBS

PALESTRAS E
EVENTOS

ESPECIAIS

 12 de dezembro (6ª feira),
 às 11h30, na Praça da Paz

2014
Edital

25 projetos
receberam apoio

do GGSB em
2014

O GGBS deseja
a todos Ótimas

Festas e um 2015
repleto de realizações.

 
Edição especial 

de fim de ano

 
Calendário Administrativo

Unicamp - 2015

Abril

Maio

Junho

Outubro

Novembro

Dezembro

Março Setembro

Calendário Administrativo para o ano de 2015, aprovado pela Câmara de Administração (CAD) 
em sessão de 04/11/2014, constando feriados e expedientes suspensos.

01 de Janeiro (quinta-feira)  Confraternização Universal

02 de Janeiro (sexta-feira) Expediente Suspenso

16 de Fevereiro (segunda-feira) Expediente Suspenso

17 de Fevereiro (terça-feira)  Carnaval

18 de Fevereiro (quarta-feira)  Expediente Suspenso

02 de Abril (quinta-feira) Expediente Suspenso

03 de Abril (sexta-feira)  Paixão de Cristo 

20 de Abril (segunda-feira) Expediente Suspenso

21 de Abril (terça-feira) Tiradentes

01 de Maio (sexta-feira) Dia do Trabalho

04 de Junho (quinta-feira) Corpus Christi

05 de Junho (sexta-feira) Expediente Suspenso

09 de Julho (quinta-feira) Data Magna do Estado de São Paulo

10 de Julho (sexta-feira) Expediente Suspenso

07 de Setembro (segunda-feira) Independência do Brasil

12 de Outubro (segunda-feira) Consagrado à Padroeira do Brasil

28 de Outubro (quarta-feira) Dia do Funcionário Público Estadual

02 de Novembro (segunda-feira) Finados

15 de Novembro (domingo) Proclamação da República

24 de Dezembro (quinta-feira) Expediente Suspenso

25 de Dezembro (sexta-feira) Natal

* Suspensão das atividades no período de 28 a 31/12/2015.

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

ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO

25 de Janeiro (domingo) Fundação da Cidade de São Paulo 

20 de Novembro (sexta-feira) Dia da Consciência Negra

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA

13 de Junho (sábado) Padroeiro do Município de Piracicaba

20 de Novembro (sexta-feira) Dia da Consciência Negra

07 de Dezembro (segunda-feira) Expediente Suspenso

08 de Dezembro (terça-feira) Imaculada Conceição
 

CAMPUS DE LIMEIRA

14 de Setembro (segunda-feira) Expediente Suspenso

15 de Setembro (terça-feira) Padroeira do Município de Limeira

20 de Novembro (sexta-feira) Dia da Consciência Negra
 

CAMPUS DE CAMPINAS

20 de Novembro (sexta-feira) Dia da Consciência Negra

07 de Dezembro (segunda-feira) Expediente Suspenso

08 de Dezembro (terça-feira) Padroeira do Município de Campinas / Imaculada Conceição

O presente calendário não se aplica aos servidores que prestam serviços em áreas consideradas 
essenciais.

Janeiro

Fevereiro

Julho

Agosto

1 - Confraternização Universal

17 - Carnaval

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
20 - Dia Nacional da Consciência Negra

25 - Natal

3 - Paixão de Cristo 21 - Tiradentes

1 - Dia do Trabalho

4 - Corpus Christi
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Fonte: Ofício Circular DGRH nº 17/2014
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