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Afinal, o que querem as mulheres? Medicarium, a volta no formato de cooperativa
No final do século XIX, 

Freud lançou a pergunta: 
“Afinal, o que querem as 
mulheres?” Mesmo depois 
de 30 anos de estudos 
sobre a alma feminina, a 
frase ficou sem a resposta 
do psicanalista austríaco. 
Contudo, ela se mante-
ve viva nos estudos de 
psicanalistas, psicólogos, 
intelectuais e até de uma 
série da Rede Globo trans-
mitida em 2010 que se 
dedicaram a desenrolar 
os pensamentos de uma 
mulher. No mês de março, 
é a vez do GGBS, DGRH e 
Cecom tentarem responder 
a famosa questão na Comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher. 

O evento, que será realizado no período 
de 10 a 13 de março, faz essa provocação 
e tenta desmistificar o universo feminino. 
Camila Ferreira, assistente social do 
GGBS, explica que o objetivo da come-
moração era fugir dos clichês. “Nós que-
ríamos um tema que explorasse a questão 
feminina em seus diversos aspectos, falar 
sobre profissão, relacionamento, vida 
pessoal, saúde e direitos”, afirma. 

Como parte dessa provocação, a Or-
ganização do Evento, em parceria com a 
Rádio e TV Unicamp (RTV), conversou com 
dez mulheres com trajetória pessoal e pro-
fissional significativa na Universidade para 
que elas tentassem esclarecer os desejos 
e angústias das mulheres. A ideia é traçar 

Atendendo um compromisso assumido no 
seu plano de gestão “Tadeu Reitor/Álvaro 
Vice – 2103/2017”, o reitor José Tadeu 
Jorge, através da Portaria GR-008/2015, de 
22/01/2015, designou um Grupo de Traba-
lho para analisar e propor providências para 
implantação, no Campus da UNICAMP, de 
uma Farmácia, em modelo cooperativo, que 
atenda à comunidade da UNICAMP.

O compromisso assumido pelo atual reitor 
é, sobretudo um resgate da antiga Farmácia 
Medicarium, que funcionou no Campus no 
período de setembro de 2003 a junho de 
2011.

O objetivo principal da nova farmácia, 
agora no formato de cooperativa, será 
satisfazer a Comunidade Universitária (as-
cendentes e descendentes) nos três campi: 
funcionários UNICAMP/FUNCAMP (ativos 
e aposentados), Docentes e Alunos, ga-
rantindo a aquisição de medicamentos, a 
princípio, apreços abaixo dos de mercado 
e posteriormente a preços de custo - nesta 
proposta, incorpora-se a “Farmácia Popu-
lar”.

O estudo de viabilidade, coordenado 
pela funcionária Silvana Pinheiro Migliaccio 
(GGBS), com assessoria técnica de Silvia 
Granja (Farmacêutica e atual Diretora do 
Serviço de Farmácia do HC), indicou o 
modelo de “Cooperativa de Consumo - Fe-
chado”, que teve Parecer PG nº 1942/14, 
favorável, tornando viável a constituição da 
nova farmácia. 

As ações necessárias para a sua consti-
tuição foram elencadas a partir de agos-
to/2014.  O embasamento do estudo 
é a lei nº 5764-71,que cita em seus 
artigos1°: “Compreende-se como Política 
Nacional de Cooperativismo a ativida-
de decorrente das iniciativas ligadas ao 
sistema cooperativo, originárias de setor 
público ou privado, isoladas ou coorde-
nadas entre si, desde que reconhecido 
seu interesse público”, e3º:“Celebram 
contrato de sociedade cooperativa as 
pessoas que reciprocamente se obrigam 
a contribuir com bens ou serviços para o 
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Registros de atividades do Dia Internacional da Mulher em 2014.

Um investimento de grande importância. 
A Unicamp, através da sua Vice-Reitoria 
Executiva de Relações Internacionais (VRE-
RI), proporcionou a 20 funcionários, que 
foram selecionados em 2014, para in-
tercâmbio com universidades das Améri-
cas do Norte, do Sul e Europa. A ação, 
provavelmente inédita, no formato, entre 
nossas universidades públicas, visando o 
desenvolvimento e o aprimoramento das 
atividades administrativas da Universidade. 
Foi o primeiro ano em queservidores da 
Universidade tiveram a oportunidade de 
participar do edital. Os selecionados par-
ticiparam do Programa de Mobilidade de 
Funcionários Técnicos Administrativos. Via-
gens de curta duração, mas de profundo 
alcance de capacitação e de consolidação 
de conhecimentos,para a realização de 
estágios, visitas técnicas, participação em 
cursos e treinamentos em universidades es-
trangeiras com as quais a Unicamp possui 
convênio vigente, em áreas correlatas de 
atuação. O Informativo GGBS conversou 
com os contemplados sobre a experiên-
cia no intercâmbio. Valeu a pena. Esta é a 
principal matéria da presente edição. Con-
fira também a rica trajetória de uma carrei-
ra desenvolvida na Unicamp, a de Marcos 
Zanatta, coordenador da DGA, importan-
te órgão da administração. A edição traz 
ainda matérias de validação das ações de 
formação e de qualificação: o Prêmio Pa-
epe e o reconhecimento a um qualificado 
trabalho em equipe do Cecom – Centro de 
Saúde da Comunidade Unicamp. Trabalho 
de importante alcance. Destaque ainda 
para a alegria de uma mãe, funcionária da 
Unicamp, cuja filha, que acaba de ingres-
sarem primeira  chamada na Unesp, Fisio-
terapia,  foi também aluna dos programas 
educativos internos que a Unicamp man-
tém para  filhos de servidores e alunos. Ela, 
a aluna em foco, Mariana Roberta Alves, 
destacou em seu TCC de finalização do 
ensino médio, sua passagem, pelo Prode-
cad, programa pioneiro da Unicamp que, 
na prática, é uma experiência de educação 
em tempo integral.  Vale a pena ler e ter 
inspiração em fatos tão positivos, no início 
efetivo de um novo ano.

Internacionalização e a 
qualificação do quadro 

técnico da Unicamp

um retrato da mulher dentro da Unicamp e 
ouvir o que elas têm a dizer. As entrevistas 
resultaram em um vídeo que será exibido 
na abertura do evento.  

Conversar com diversas mulheres da 
Universidade tem sido um dos desafios do 
evento. “Construir esse evento sabendo 
que o público de mulheres da Unicamp é 
muito heterogêneo é sempre desafiante, 
pois temos que agradar o maior número 
de pessoas”, explica Camila. 

Este ano, a psicanalista e escritora Regi-
na Navarro Lins vai ministrar a palestra “A 
mulher e o amor”, que trata de questões 
femininas, como relacionamentos, sexua-
lidade e liberdade. 

Além disso, o evento terá minicursos, 
Feira da Beleza, Circuito Saúde, Caminha 
e apresentação da cantora Regina Dias.

Evento comemora Dia Internacional das Mulheres - 10 a 13 de março

10/03/15 – Auditório DGA
	 08h30	–	Café	de	boas	vindas
	 09h00	–	Abertura	com	autoridades
	 09h45	–	Palestra:	A	Mulher	e	o	Amor	com	Regina	Navarro	Lins,
	 Psicanalista,	autora	de	11	livros,	consultora	e	participante	do	
	 Programa	“Amor	e	Sexo”	da	TV	Globo.
	 11h45	–	Encerramento	com	sorteio	de	brindes

11/03/15 – Sala PDG
	 Inscrições	pelo	site	do	GGBS	(www.ggbs.gr.unicamp.br)
	 09h00	 às	 10:30h	 –	 Minicurso:	 Alimentação	 Saudável	 para	 Mu 
	 lheres,	com	a	nutricionista	Ana	Lúcia	Carletti	de	Moraes	-	Cecom
	 14h	às	15:30h	–		Minicurso:	Auto	Maquiagem,	com	
	 maquiadoras	profissionais	da	Mary	Kay

12/03/15 – Sala PDG
	 Inscrições	pelo	site	do	GGBS	(www.ggbs.gr.unicamp.br)
	 09h00	às	10:30h		–	Minicurso:	Moda	no	ambiente	de	Trabalho,	
	 com	a	profissional	Katy	Garcia	 	 	 	
14h00	às	15:30h		–		Minicurso:	Coaching	de	Liderança	e	
	 Assertividade	 no	 Trabalho,	 com	 a	 psicóloga	 Cirlene	 Venturini	 - 
	 DGRH

13/03/15 – Praça das Bandeiras	(em	frente	ao	prédio	da	DGRH)
	 09h00	–	Circuito	Saúde	com	participação	do	CECOM	(Saúde
	 Bucal/Equipe	Odonto,	Distribuição	de	material	educativo	de	
	 prevenção	DST/AIDS	e	MamAmiga).
	 09h00	–	Feira	da	Beleza	com	exposição	de	produtos	dos	
	 parceiros	do	evento
	 09h00	–	Retirada	do	Kit	para	caminhada,	contendo	camiseta	e
	 squeeze	com	o	tema	do	evento
	 09h30	–	Caminhada	simbólica	em	alusão	ao	tema	do	evento	
	 “Afinal	o	que	querem	as	mulheres”,	com	a	participação	de	
	 profissionais	do	Programa	Mexa-se
	 10h30	–	Mesa	de	Frutas	
	 11h00	–	Apresentação	Cultural	com	a	Cantora	Regina	Dias
	 12h00	–	Encerramento

Programação do evento 

O evento em comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher - edição 2015 - 
conta com o apoio da Unióptica, Oba 
Hortifruti, Banco BMG e RTV Unicamp.

exercício de uma atividade econômica, de 
proveito comum, sem objetivo de lucro”. 
Com o comprometimento do Grupo de 
Trabalho, o apoio da Reitoria e o apoio do 
GGBS, vão se concretizando as ações que 
permearão a nova farmácia: definição do 
espaço físico, projeto de adequação e aporte 
financeiro, análises financeiras de definição 
de valor de adesão e mensalidade, consti-
tuição do estatuto, oficialização da partici-
pação dos parceiros externos,apoiadores/
parceiros internos e concurso para a escolha 
de seu novo logotipo.

Consulta a funcionários e alunos
Será disponibilizado no período de 09/03 

a17/04, um formulário eletrônico onde os 
funcionários e alunos poderão expressar 
suas opiniões sobre a implantação da “Nova 
Medicarium – Farmácia de Cooperativa 
Assistencial dos Funcionários e Alunos da 
Unicamp”. A consulta faz parte de uma 
pesquisa que pretende conhecer alguns 
aspectos relacionados à necessidade e viabi-
lidadefinanceirada cooperativa de farmácia 
na Unicamp.

O preenchimento do formulário não é 
obrigatório, mas fundamental para sustentar 
a implantação da Nova Medicarium; por 
isso, o Grupo de Trabalho convidatodos a 
colaborarem com a pesquisa.

Obs.: o formulário para respostas estará 
disponível na “Vida Funcional OnLine” para 
os funcionários da Unicamp, “Portal Funcio-

nal” para os funcionários da FUNCAMP e 
“Portal da DAC” para alunos.

Concurso Logotipo
Com intuito de envolver a comunidade na 

implantação da Nova Medicarium, o Grupo 
de Trabalho estará lançando em breve um 
concurso para a criação do logotipo da 
entidade. Mais informações serão disponibi-
lizadas em breve por meio de comunicados 
via email e no site do GGBS. Aguarde!

UniversIDADE - um programa que desafia a idade
 A recepção aos alunos do programa 
UniversIDADE acontece no dia 9 de mar-
ço, às 8h30, no Espaço Cultural Casa do 
Lago. O evento marca o início das primei-
ras oficinas do programa, que ocorrem 
até 3 de julho, e atenderão adultos com 
mais de 50 anos. 
 Os alunos participarão de diversas ati-
vidades, que estão divididas em quatro 
áreas temáticas: arte e cultura, esporte e 
lazer, saúde física e mental, sociocultural 

e geração de renda. Durante todo o mês 
de fevereiro, o programa avaliou cerca 
de 120 atividades propostas por ex-pro-
fessores e ex-funcionários interessados em 
ministrar oficinas e palestras. Destas, 60 
cursos foram selecionados e integrarão a 
programação do UniversIDADE. 
 O objetivo do programa é a prevenção 
da saúde física e mental de pessoas da 
meia idade e terceira idade. “Nós quere-
mos fazer um trabalho de prevenção da 

saúde dessas pessoas para que elas che-
guem à fase da terceira idade com uma 
melhor saúde e qualidade de vida sem de-
pendência de terceiros”, afirma Alice He-
lena de Danielli, coordenadora-executiva 
do UniversIDADE. 

Para mais informações acesse 
o site do programa:

www.programa-universidade.unicamp.br

Grupo de Trabalho designado pelo reitor José Tadeu Jorge

Apoiadores: 

Parceiros	Internos:	Coordenadoria	Geral	da	Unicamp,	Pró	Reitoria	
de	Graduação,	Pró	Reitoria	de	Pesquisa,	Pró	Reitoria	de	Extensão	
e	Assuntos	Comunitários	e	Pró	Reitoria	de	Pós	Graduação.	AFPU,	
AEPLAN,	CECOM,	DGRH,	Hospital	de	Clínicas,	Faculdade	de	Ciências	
Médicas,	Faculdade	de	Ciências	Farmacêuticas,	FUNCAMP,	COOPE-
RUNICAMP,		Prefeitura	do	Campus	e	Divisão	de	Meio	Ambiente.	

Parceiros	Externos:	Caixa	de	Assistência	dos	Advogados	de	São	
Paulo,	 Conselho	 Regional	 de	 Farmácia	 e	 Faculdade	 de	 Ciências	
Farmacêuticas	da	USP.

Grupo de Trabalho:	

O	GT	designado	pelo	reitor	compõe-se	dos	seguintes	membros:	
Silvana	Pinheiro	Migliaccio	(GGBS),	Silvia	Granja	(HC),	Luiz	Fernan-
do	Di	Donato	(FCM),	Sérgio	Simionato	(GGBS),	Erika	Ferraresso	dos	
Anjos	(IB),	Maria	Teresa	de	Oliveira	(PRG),	PatríciaAsfora	Falabella	
Leme	(CECOM),	Ricardo	Trainotti	Rabonato	(GGBS),	Roberto	Bosso	
(AEPLAN),	Rodrigo	Fernandez	Rossi	(FCM),	Rosangela	Regina	Silva	
(HC),Rôse	Clélia	GrionTrevisane	(CECOM)	e	Selma	Aparecida	Silva	
Cesário	(GGBS).
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A Unicamp, por meio da Vice-Reitoria 

Executiva de Relações Internacionais (VRERI), 
proporcionou a 20 funcionários selecionados 
em 2014, o intercambio às universidades das 
Américas do Norte, do Sul e Europa visando 
o desenvolvimento e aprimoramento das ati-
vidades administrativas da Universidade. Esse 
foi o primeiro ano em que os servidores da 
Universidade tiveram a oportunidade de par-
ticipar do edital. Os selecionados participaram 
do Programa de Mobilidade de Funcionários 
Técnicos Administrativos, com o objetivo de 
promover viagens de curta duração para a 
realização de estágios, visitas técnicas, parti-
cipação em cursos e treinamentos em univer-
sidades estrangeiras com as quais a Unicamp 
possui convênio vigente, em áreas correlatas 
de atuação. O Informativo GGBS conversou 
com os contemplados sobre a experiência no 
intercâmbio.  Confira.

Aline Costela Oliveira
Diretoria	Geral	da	Administração	(DGA)	
University	of	Pennsylvania	(EUA)	
Período	do	Estágio:	01	de	dezembro	a	19	de	
dezembro	de	2014.	

Aline	desenvolveu	seu	estágio	na	University	
of	 Pennsylvania,	 especificamente	 na	 área	 de	
exportação	da	Universidade,	com	isso,	ela	conheceu	as	leis	americanas	e	
os	procedimentos	da	atividade.	Essa	experiência	contribuirá	nas	análises	
que	a	funcionária	do	DGA	faz	em	sua	rotina	diária	sobre	exportação	para	
trazer	ao	Brasil,	materiais	importados	dos	os	Estados	Unidos	da	América.	
A	 funcionária	aproveitou	a	oportunidade	para	apresentar	a	Unicamp	aos	
professores,	 pesquisadores	 e	 diretores.	 “Pude	 falar	 sobre	 a	 instituição,	
sobre	o	desejo	de	receber	alunos	estrangeiros	e	comentei	sobre	os	cursos	
que	a	Universidade	possui”.	

Cristiane Marques Ortiz 
de Camargo
Instituto	de	Computação	(IC)
Georgia	State	University,	Cornell	University,	
Yale	University,	Carnegie	Mellon	University,	
University	of	Pennsylvania	e	George	Washing-
ton	University	(EUA)	
Período	do	Estágio:	03	de	outubro	a	30	de	
outubro	de	2014

O	objetivo	do	intercâmbio	de	Cristiane	era	conhecer	os	processos	de	
internacionalização	das	universidades	americanas.	Em	27	dias,	a	funcionária	
do	IC	visitou	seis	universidades,	entre	elas,	quatro	que	estão	no	ranking	das	
melhores,	de	acordo	com	da	Quacquarelli	Symonds	(QS),	empresa	britânica	
especializada	 em	 educação	 e	 estudo	 no	 exterior.	 Durante	 esse	 período,	
Cristiane	conheceu	as	ações	e	modelos	de	gestão	das	universidades	e	para	
ela,	a	maior	dificuldade	encontrada	foi	a	diversidade.	“O	maior	desafio	é	
conseguir	 implementar	modelos	muito	 diferentes	 em	 nossa	 realidade”,	
conta	Cristiane,	que	acredita	que	a	solução	está	no	conhecimento.	“O	fato	
de	podermos	conhecer	o	diferente	nos	ajuda	a	buscarmos	alternativas,	a	
adaptarmos	estas	práticas	e	procedimentos	ao	nosso	dia-a-dia”.	

Décio Henrique Franco
Faculdade	de	Odontologia	de	Piracicaba	(FOP)
Universidade	de	Coimbra	(Portugal)	
Período	do	Estágio:	01	de	dezembro	a	05	de	
dezembro	de	2014

No	 início	 do	mês	 de	 dezembro,	 Décio	
teve	a	oportunidade	de	visitar	 a	Universidade	
de	Coimbra,	que	com	724	anos	de	história	é	uma	das	universidades	mais	
antigas	do	mundo	ainda	em	atividade,	e	também	a	mais	antiga	de	Portugal.	
Décio	 conheceu	 o	 funcionamento	 administrativo	 de	 várias	 unidades	 da	
Universidade,	como	a	área	de	Relações	Internacionais,	Gestão	Financeira,	
Gestão	de	Recursos	Humanos	e	a	Gestão	de	Política	de	Qualidade.	O	que	mais	
impressionou	Décio	foi	a	relação	da	história	da	instituição,	que	é	declarada	
Patrimônio	Mundial	pela	UNESCO	desde	2013.	“Também	fazia	parte	do	

intercâmbio	 a	 visita	 guiada	 por	 toda	 a	 área	 história,	 igrejas,	 claustros,	
edifícios,	palácios	e	museus	que	estão	dentro	do	campus	principal”,	conta.		
Além	disso,	comparar	o	que	é	praticado	na	Unicamp	e	em	Portugal	trouxe	
uma	experiência	profissional	e	pessoal	muito	importante.	“Muitas	idéias	e	
informações	trouxe	para	aplicar	tanto	na	minha	unidade	quanto	também	
encaminharei	as	informações	para	a	administração	geral”,	afirma	Décio.	

Edilene Aparecida 
Ropoli
Reitoria
Universidade	de	Lisboa	e	Universidade	Aberta	
de	Portugal	(Portugal)	
Período	do	Estágio:	29	de	setembro	a	28	de	
outubro	de	2014

Em	seu	intercâmbio,	Edilene	conheceu	quatro	ações	de	universidades	
portuguesas	voltadas	ao	uso	de	tecnologias	educacionais:	um	programa	de	
formação	de	professores	para	a	comunidade	européia,	a	estrutura	organiza-
cional	do	órgão	e-Learning	de	apoio	às	iniciativas	de	ensino	a	distância	da	
Universidade	de	Lisboa,	a	estrutura	organizacional	e	o	modelo	pedagógico	
da	Universidade	Aberta	de	Portugal	e	um	evento	sobre	MOOC	(Massive	
Open	Online	Course,	em	tradução	livre:	Curso	Online	Aberto	e	Massivo).
Essa	experiência	servirá	para	refletir	o	trabalho	feito	no	Grupo	Gestor	de	
Tecnologias	Educacionais	(GGTE),	órgão	criado	em	2009,	responsável	por	
ações	 relacionadas	 ao	 desenvolvimento	 de	 tecnologias	 educacionais	 e	
educação	a	distância	na	Unicamp.“O	intercâmbio	veio	esclarecer	algumas	
questões	que	estão	presentes	no	meu	trabalho	no	GGTE	e	também	conso-
lidou	algumas	percepções	sobre	quanto	temos	que	trabalhar	em	termos	da	
educação	a	distância,	MOOC	e	tecnologias	aplicadas	à	educação”,	afirma.

Estela Dall Oca Tozetti 
Diretoria	Geral	de	Recursos	Humanos	(DGRH)
Milano	 Biccoca	 University,	 Istituto	 Italiano	 di	
Firenze,	Giuseppe	Verdi	Conservatory	of	Milan,	
Conservatory	of	Lecco,	Milan	Alla	Scala	Theater	
(Itália)	
Período	 do	 Estágio:	 09	 de	 outubro	 a	 07	 de	
novembro	de	2014

“Carlos	Gomes,	com	ele	é	um	pouco	da	história	do	Brasil”	é	um	projeto	
transmídia	desenvolvido	pela	professora	Dra	Ariane	do	Instituto	de	Artes	(IA),	
sobre	o	maestro	campineiro	que	viveu	28	anos	no	Brasil	antes	de	ir	estudar	
e	compor	na	Itália.	O	projeto	busca	cooperação	Brasil-Itália	para	desenvolver	
os	produtos	sobre	a	vida	e	obra	de	Carlos	Gomes	e,	é	aí	que	a	funcionária	do	
DGRH	entra.	Para	a	Unicamp,	o	intercâmbio	foi	essencial	porque	o	contato	
com	a	Itália	é	necessário	para	elaborar	o	material	 referente	ao	maestro	
no	país	europeu,	com	olhar	tanto	da	época	de	ações	de	Carlos	Gomes,	no	
século	de	ouro	da	ópera	Italiana,	como	a	importância	no	contexto	atual.	
Mas	falar	da	importância	da	viagem	para	Estela	é	imprescindível.	“Inserir-me	
em	uma	proposta	internacional	foi	muito	gratificante,	principalmente	por	
ser	uma	área	que	tenho	afinidade,	mas	não	é	minha	área	de	atuação	na	
Universidade”,	conta.	

Evandro Marques Luís
Instituto	de	Artes	(IA)
Royal	 Welsh	 College	 of	 Music	 and	 Drama	
(Reino	Unido)	
Período	do	Estágio:	10	de	novembro	a	10	de	
dezembro	de	2014

Evandro	acompanhou	o	 funcionamento	da	Royal	Welsh	College	of	
Music	and	Drama.	O	objetivo	principal	do	intercâmbio	era	acompanhar	a	
ocupação	de	duas	novas	instalações	da	escola,	um	novo	teatro-escola	e	um	
auditório	para	concertos,	e	entender	o	significado	para	a	comunidade	do	
College.	Durante	um	mês,	Evandro	pode	acompanhar	diferentes	perspectivas	
sobre	o	ensino	de	artes.	“O	que	percebi	é	que	o	College	se	transformou	num	
centro	de	artes	voltado	para	a	cidade	e	colocando	a	performance	para	o	
público”,	afirma.	Por	isso,	a	comparação	com	o	trabalho	desenvolvido	pela	
Unicamp	é	muito	difícil.	Para	o	funcionário	do	IA,	a	escola	inglesa	tem	uma	
perspectiva	mercadológica	que	não	é	aplicada	aqui	no	Brasil.	“A	instituição	
está	voltada	às	necessidades	do	mercado,	limi-
tando	de	certa	forma	a	experimentação	artística	
a	vontade	do	mercado”,	explica.	

Fábio Gatamorta
Faculdade	de	Engenharia	Mecânica	(FEM)
Institut	Supérieur	de	Mécanique	de	Paris	

(França)	
Período	do	Estágio:	01	de	dezembro	a	20	de	dezembro	de	2014

Estar	 em	um	país	 diferente	 exige	 práticas	 de	 comunicação	 diárias	
incansáveis.	“Na	França,	era	necessário	entender	e	se	 fazer	entender	o	
tempo	todo	e	isso	era	muito	valioso”,	explica	Fábio,	que	ficou	20	dias	no	
Institut	Supérieur	de	Mécanique	de	Paris	para	realizar	testes	de	propriedades	
químicas	importantes,	como	o	Módulo	de	Young	ou	módulo	de	elasticidade	e	
condutibilidade;	para	compósitos	que	a	Unicamp	produz	e	pretende	produzir.	
A	consequência	dessa	prática	incansável	foi	uma	maior	convicção	no	que	a	
FEM	faz	no	Brasil.	“Eu	pude	comparar	o	desenvolvimento	que	fazemos	no	
laboratório	com	o	desenvolvimento	que	eles	fazem	aqui	e	isso	gerou	uma	
maior	confiança	nas	atividades	que	realizamos”,	explica.		

Guilherme Ariolli 
Salustiano
Reitoria
Instituto	Superior	Técnico	(Portugal)	
Período	do	Estágio:	13	de	setembro	a	04	de	
outubro	de	2014

 
	 “A	 visita	à	outro	país	 é	uma	experiência	que	me	encanta.	Gosto	

de	conhecer	o	cotidiano	e	os	lugares	onde	o	povo	local	frequenta,	provar	
a	 alimentação	 regional	 e	 assim,	 aproveitar	 tudo	 de	 interessante	 que	 a	
cidade	pode	oferecer”.	Sem	saber,	o	funcionário	da	Unicamp	já	acumulava	
experiência	e	conhecimento	necessários	para	o	intercâmbio,	que	demandou	
observação	de	atividades	cotidianas	em	Portugal.	Guilherme	analisou	três	
questões	relacionadas	ao	Instituto	Superior	Técnico:	transporte,	trânsito	e	
gerenciamentos	dos	espaços	reservados	ao	estacionamento.	Como	comple-
mento,	também	visitou	a	Universidade	de	Lisboa	e	estudou	o	funcionamento	
dos	transportes	da	cidade	de	Lisboa.		O	intercâmbio	foi	uma	oportunidade	
única	para	a	vida	profissional	de	Guilherme.	“Conviver	com	profissionais	de	
uma	cultura	diferente,	conferir	o	funcionamento	de	uma	instituição	pública	
estrangeira	e	poder	apresentar	um	pouco	do	trabalho	que	desenvolvo	aqui	
na	Unicamp	foi	muito	importante	para	mim”,	conta.	

Isabela Nascimento Pereira
Diretoria	de	Coleções	Especiais	e	Obras	Raras(BC)
Biblioteca	General	Histórica	da	Universidade	de	Salamanca,	Espanha
Período	de	Estágio:	22	de	setembro		a	21	de	outubro	de	2014	

“	Passei	30	dias	trabalhando	junto	aos		bibliotecários	que	atuam	com	
identificação	 de	 raridade,	 catalogação,	 digitalização	 e	 difusão	 de	 livros	
raros	e	especiais,	além	de	ter	conhecido	outras	4	importantes	bibliotecas	
universitárias	que	possuem	acervos	raros	e	especiais”.	Profissionalmente	
o	 intercâmbio	 sempre	 proporciona	 a	 troca	 de	 experiência	 com	 outros	
profissionais,	além	do	aprendizado	e	vivencia	de	uma	 realidade	distinta	
e	para	Isabela	não	foi	diferente.	Ela	poderá	incorporar	em	sua	rotina	de	
trabalho	todo	o	aprendizado	e	estar	em	Salamanca	foi	muito	interessante	
porque	a	cidade	é	um	museu	a	céu	aberto,	tem	acervos	importantes	sobre	
a	história	da	Espanha	e		disponibiliza	todo	esse	material	ao	pesquisador.	
“O	aprendizado	de	uma	viagem	é	sempre	muito	rico,	sendo	na	Espanha	
ou	em	qualquer	outro	país,	 até	mesmo	no	Brasil.	 A	experiência	de	um	
intercambio	ou	viagem	não	se	pode	dizer	em	palavras,	apenas	levar	para	
vida”,	comenta	Isabela

Leandro Viganó
Faculdade	de	Odontologia	de	Piracicaba	(FOP)
Universidad	Nacional	de	Santiago	del	Estero	
(Argentina)	
Período	de	Estágio:		22	de	setembro	a	02	de	
outubro	de	2014

Fundada	em	1973,	a	Universidade	Nacional	de	Santiago	del	Estero	
(UNSE)	é	uma	das	menores	universidades	públicas	da	Argentina.	A	UNSE	
apresenta	aproximadamente	12	mil	alunos	em	quatro	faculdades,	e	apesar	
da	diferença	no	tamanho,	tem	muitas	semelhanças	com	a	Unicamp.	“O	
método	de	formalizar	o	processo	de	uma	compra	pública	é	bastante	parecido	
com	o	nosso,	tendo	em	vista	que	a	legislação	de	compras	de	ambos	os	
países	se	assemelham	em	vários	pontos”,	explica	Leandro	que	visitou	áreas	
administrativas	da	universidade	argentina,	como	Suprimentos,	Patrimônio,	
Financeiro	e	Recursos	Humanos.	O	objetivo	do	intercâmbio	do	funcionário	
da	FOP	era	discutir	sobre	a	rotina	administrativa	e	encontrar	melhorias.	“Em	
todos	os	setores	que	visitei,	a	troca	de	experiências	foi	bastante	interessante	
e	produtiva”,	conta	Leandro	que	se	impressionou	com	o	respeito	e	atenção	
dos	 argentinos.	 “Eles	 foram	 bastante	 atenciosos,	 	 receptivos	 e	 ficaram	
empolgados	com	a	grandiosidade	da	Unicamp	e	em	saber	que	é	uma	das	
melhores	da	América	Latina”.	O	intercâmbio	de	Leandro	foi	destaque	no	

site	da	UNSE	e	nas	páginas	que	mantém	no	Facebook.	O	jornal	“El	Liberal”,	
da	província	de	Santiago	del	Estero,	também	noticiou	a	visita	em	edição	
impressa	e	online.	

Lívia Salvador 
Colégio	Técnico	de	Limeira	(COTIL)
Universidade	do	Porto	(Portugal)	
Período	de	Estágio	:	04	de	setembro	a	
03	de	outubro	de	2014

Lívia	foi	para	a	Universidade	do	Porto	para	
realizar	uma	visita	técnica	e	participar	do	curso	de	Coaching	e	Desenvolvi-
mento	de	Lideranças	de	Equipes,	promovido	pela	Faculdade	de	Psicologia	
e	Ciências	da	Educação	da	Universidade	do	Porto.	“O	curso	me	trouxe	outra	
visão	de	liderança”,	conta	Lívia	que	acredita	que	a	experiência	vai	auxiliá-la	
nas	atividades	da	Supervisão	da	Seção	de	Recursos	Humanos	do	Cotil.	“Eu	
aprendi	novas	técnicas	para	gerenciar	a	equipe,	como	lidar	com	situações	
de	adversidades	e	nas	relações	interpessoais”,	completa.	

Marcelo Messias
Instituto	de	Economia	(IE)
UTRECHT	(Taiwan	-	República	da	China)	
Período	de	Estágio:	06	de	outubro	a	24	de	
outubro	de	2014

Entre	 toda	 a	 confusão	 lingüística	 criada	
entre	o	mandarim	e	o	português,	uma	palavra	é	
similar:	Formosa.	Foi	assim	que	os	descobridores	
portugueses	 do	 século	 XVI	 apelidaram	 a	 ilha	 chinesa	 por	 causa	 de	 sua	
beleza.	“Taiwan	tem	uma	cultura	rica,	são	milhares	de	templos	religiosos,	
tradições	milenares,	uma	paisagem	com	combinações	de	prédios	antigos	e	
modernos	e	belas	paisagens	naturais”,	conta	Marcelo.	“Por	isso,	o	centro	
de	treinamento	não	estava	interessado	apenas	em	formar	os	alunos	dentro	
do	tema,	mas	também	queria	mostrar	as	belezas	da	República”,	completa.	
Marcelo	participou	do	curso	“The	123rd	Regular	Session	on	Land	Policy	
for	 Sustainable	 Rural	 Development”	 para	 conhecer	 especialistas	 sobre	
governança	fundiária	de	todas	as	partes	do	mundo,	entender	como	cada	
país	lida	com	esta	questão	e	aplicar	esse	conhecimento	nas	pesquisas	dos	
docentes	do	Núcleo	de	Economia	Agrícola	e	Ambiental	(NEA)	do	Instituto	de	
Economia	(IE),	o	funcionário	da	Unicamp	teve	contato	com	alunos	e	profes-
sores	que	representavam	24	nacionalidades.	Então,	além	de	aprender	sobre	
governança	fundiária,	Marcelo	pode	conhecer	culturas	diferentes	e	apresentar	
a	universidade	campineira.		“Foram	várias	atividades,	mas	a	principal	foi	
a	apresentação	do	meu	trabalho	na	universidade	e	do	convênio	vigente	
com	o	Instituto	Nacional	de	Colonização	e	Reforma	Agrária	(INCRA)”,	diz.	

Márcia Nascimento 
dos Santos
Reitoria
Durham	University	(Reino	Unido)	
Período	de	Estágio:	01	de	setembro	a	30	de	
setembro	de	2014

A	Durham	University	recebeu	no	final	de	
setembro	 cerca	 de	 600	 alunos	 internacionais	
intercambistas	provenientes	de	150	países,	com	os	quais	a	Universidade	
inglesa	possui	contratos.	Além	da	recepção	tradicional,	os	alunos	também	
foram	acolhidos	pela	funcionária	Márcia	que	estava	acompanhando	a	che-
gada,	o	check	list	da	documentação,	o	encaminhamento	às	secretarias	dos	
cursos	e	às	acomodações	nos	dois	campi	da	Universidade.	O	acolhimento	dos	
alunos	foi	a	última	missão	de	Márcia	em	solo	inglês,	que	durante	um	mês	
teve	a	oportunidade	de	conhecer	o	funcionamento	do	Escritório	Internacional		
e	acompanhar	a	gestão	de	contratos	da	Durham	University.	Para	a	funcionária	
da	reitoria,	a	experiência	trouxe	um	estreitamento	de	relações		da	Unicamp	
com	a	Durham	University.	“Certamente,	poderá	ocorrer	uma	significante	
melhoria	na	gestão	dos	processos	de	convênios	com	os	parceiros,	sobretudo	
em	relação	à	agilidade	de	procedimentos”,	afirma.	

Marco Antonio Pacheco 
Junior
Diretoria	Geral	da	Administração	(DGA)
Washingyton	University	(EUA)	
Período	de	Estágio:		07	de	outubro	a	04	de	
novembro	de	2014

	“A	forma	de	comunicação	assertiva	e	o	desenvolvimento	de	atividades	
foram	o	que	me	chamaram	atenção,	pois	a	maioria	dos	profissionais	têm	
técnicas	e	ferramentas	para	atingir	o	objetivo	mais	rápido	e	com	o	foco	

no	resultado”,	explica.	Durante	o	tempo	que	Marco	passou	em	St.	Louis,	
onde	a	Universidade	está	localizada,	ele	acompanhou	cursos	e	o	trabalho	na	
área	administrativa,	além	de	ter	contato	com	empresas	de	desenvolvimento	
de	software.	Em	todo	o	intercâmbio,	ele	tentou	aprender	com	as	pessoas	
que	estavam	ao	seu	redor	e	buscar	novas	frentes,	para	desenvolvimento	
de	atividades	que	possam	aumentar	os	resultados.	“Foi	uma	experiência	
nova	e	enriquecedora	de	grande	impacto	na	minha	motivação	para	voltar	
e	trabalhar	aqui	na	Unicamp”,	afirma.	

Margareth do Carmo 
Vieira Junqueira
Reitoria
Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	
(Portugal)	
Período	de	Estágio:	29	de	setembro	a	18	de	
outubro	de	2014	

O	desenvolvimento	e	valorização	artística	cultural	ainda	são	desafios	
para	a	Unicamp,	assim	como	para	o	Brasil.	Por	isso,	conhecer	a	gestão	de	
atividades	 culturais	 e	 artísticas	 se	mostra	 importante.	Margareth	 viajou	
com	esse	objetivo	e	além	da	Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro,	
visitou	a	Universidade	do	Minho,	a	Universidade	do	Porto,	a	Universidade	
de	Évora,	a	Escola	de	Belas	Artes	da	Universidade	de	Lisboa	e	a	Fundação	
Gulbekian.		 Em	todas	as	instituições,	Margareth	percebeu	como	o	apoio	
à	 cultura	 e	 à	 história	 cultural	 são	 importantes.	 “Entender	 as	 diferentes	
formas	de	funcionamento	estrutural	das	respectivas	universidades	na	área	
da	gestão	da	cultura,	bem	como	seus	valores	culturais	foi	essencial	para	
eu	perceber	como	podemos	preservar	os	valores	culturais	e	a	história	com	
mais	respeito”,	afirma.	

Priscila Garcia Gomes 
Diretoria	Geral	da	Administração	(DGA)
Universidade	Nova	de	Lisboa	(Portugal)	
Período	de	Estágio:		29	de	outubro	a	29	de	
novembro	de	2014

Durante	 30	 dias,	 Priscila	 voltou	 a	 ser	
estagiária	e	enfrentar	problemas	que	os	novatos	
passam	em	um	local	de	trabalho.	“Quando	cheguei	naquele	ambiente,	as	
pessoas	não	conversavam	muito	comigo,	não	brincavam	e	não	se	apro-
ximavam	da	maneira	como	costumamos	fazer	no	Brasil”,	conta.	Depois	
de	algum	tempo,	Priscila	percebeu	que	o	que	ela	reconheceu	inicialmente	
como	“grosseria”,	era	apenas	um	distanciamento	cultural.	“Uma	colega	de	
trabalho	me	explicou	que	aquela	dinâmica	inicial	era	uma	forma	de	respeito,	
todos	agem	cautelosamente	até	que,	ao	conhecer	a	pessoa,	saibam	seus	
limites”.	Adaptada	ao	ambiente	de	trabalho,	Priscila	estudou	as	legislações	
e	normas	que	envolvem	os	procedimentos	de	compras	e	realizou	uma	audi-
toria	nos	valores	gastos	com	telefonia	móvel.	Todo	o	trabalho	em	Portugal	
trouxe	um	aprofundamento	no	trabalho	que	desenvolve	no	Brasil	porque	
a	funcionária	tinha	que	ensinar	os	procedimentos	utilizados	na	Unicamp	
para	comparar	as	atividades.	“Eu	tive	que	reler	nossas	leis	e	normas,	rever	
procedimentos	e	me	tornei	mais	consciente	da	estrutura	administrativa	que	
temos”,	explica.	

Raquel Bueno Brandão
Reitoria
Yale	University	(EUA)	
Período	de	Estágio:	22	de	outubro	a	27	de	
novembro	de	2014

Raquel	 visitou	 a	 Yale	 University	 para	
participar	de	reuniões	e	atividades	com	dirigentes	e	funcionários	de	órgãos	
de	relações	internacionais	e	de	comunicação	institucional	da	universidade.	
“Meu	trabalho	na	Unicamp	tem	relação	com	essas	duas	áreas	e	espero	poder	
aplicar	no	meu	dia-a-dia	algumas	das	boas	práticas	que	vi	na	Yale”,	afirma	
Raquel,	sobre	a	experiência	de	conhecer	as	estruturas	de	uma	universidade	
internacionalizada,	que	é	a	10º	melhor	instituição	de	ensino	do	mundo,	
segundo	a	Quacquarelli	Symonds	(QS).	O	forte	sentimento	de	pertencimento	
que	os	funcionários,	professores	e	alunos	têm	em	relação	à	universidade,	foi	
o	que	mais	impressionou	Raquel.	“Eles	adoram	a	universidade	e	mostram	
muita	cordialidade	e	profissionalismo	em	tudo	
o	que	fazem”,	diz.

Rodolfo Marini Teixeira
Instituto	de	Artes	(IA)
Universidade	do	Porto	(Portugal)	
Período	de	Estágio:		08	de	setembro	a	06	de	
outubro	de	2014

Rodolfo	participou	de	um	estágio	na	Seção	Acadêmica	da	Faculdade	de	
Belas	Artes,	da	Universidade	do	Porto	(FBAUP).	Durante	30	dias,	o	funcioná-
rio	conheceu	o	processo	administrativo	da	faculdade,	os	procedimentos	de	
trabalho,	com	os	dados	de	produção	intelectual	da	comunidade	acadêmica,	
e	a	infraestrutura	oferecida	aos	estudantes	e	docentes	para	desenvolvimento	
de	pesquisas.	O	objetivo	do	intercâmbio	era	estabelecer	contato	com	a	Seção	
de	Comunicação	da	Faculdade,	para	facilitar	o	desenvolvimento	de	projetos	
futuros	entre	as	instituições.	Essa	foi	a	primeira	experiência	de	Rodolfo	fora	
do	Brasil	e	ele	pode	confirmar	o	que	as	pessoas	dizem	ao	retornar	de	um	
intercâmbio.	“De	fato,	sair	da	rotina	a	que	estava	inserido,	conhecer	novos	
lugares,	novas	pessoas	e	outra	cultura	agrega	uma	nova	visão	de	mundo”,	
afirma.	“Você	passa	a	enxergar	que	o	mundo	é	bem	maior	que	aquilo	que	
está	acostumado”.	

Rodrigo Gonçalves 
Silvestre
Faculdade	de	Tecnologia	(FT)
Waterford	Institute	of	Technology	(Irlanda)	
Período	de	Estágio:		22	de	setembro	a	03	de	
outubro	de	2014

Rodrigo	conheceu	as	atividades	e	os	procedimentos	administrativos	e	
acadêmicos.	Reuniu-se	com	funcionários,	professores	e	alunos	de	diversas	
áreas	da	Faculdade	de	Engenharia	do	Instituto	irlandês.	Em	um	desses	encon-
tros,	o	funcionário	fez	uma	apresentação	sobre	a	Unicamp	para	apresentar	
os	cursos	de	graduação,	pós	graduação	e	linhas	de	pesquisa	desenvolvidas	
na	Faculdade	de	Tecnologia.	 A	comparação	entre	as	instituições	
é	inevitável	e	Rodrigo	afirma	que	os	procedimentos	encontrados	na	Unicamp	
são	muitos	parecidos	com	os	praticados	na	Irlanda	e	garante	que	os	nossos	
procedimentos	são	melhores.	“Este	intercâmbio	serviu	para	ter	mais	orgulho	
de	trabalhar	em	uma	universidade	de	ponta,	com	serviços	e	atendimento	
de	excelência,	como	aqueles	que	são	oferecidos	pela	Unicamp”,	afirma.	

Rosana Evangelista 
Poderoso 
Faculdade	de	Ciências	Médicas	(FCM)
School	 of	Medicine	 -	Washington	University	
(EUA)
Período	de	Estágio:	27	de	outubro	a	10	de	
novembro	de	2014

O	objetivo	do	intercâmbio	de	Rosana	era	conhecer	o	serviço	da	Bernard	
Becker	Library,	biblioteca	da	Washington	University	que	se	dedica	a	pesquisa	
médica	como	membro	integrante	das	equipes	do	complexo	hospitalar	da	
Universidade.	“Eu	pude	perceber	o	avanço	profissional	em	se	tratando	de	co-
nhecimento,	técnica,	envolvimento	e	ação	que	transpassa	o	limite	acadêmico	
e	usa	todo	o	potencial	pessoal	do	profissional	para	executar	tarefas”,	explica.
Então,	o	desafio	era	comparar	o	trabalho	que	é	desenvolvido	na	Biblioteca	
FCM	e	encontrar	critérios	de	ajuste,	para	aplicar	aqui	uma	visão	integrada,	
que	exige	características	pessoais	dos	funcionários	para	se	envolver	com	
as	questões	de	saúde.	Segundo	Rosana,	o	trabalho	desenvolvido	na	FCM	
está	muito	próximo,	mas	o	aprendizado	sobre	novas	situações	deve	guiar	
novos	projetos	da	Biblioteca.	“O	que	vi	lá	confirma	que	estamos	no	caminho	
correto,	mas	pretendo	aplicar	o	 investimento	deste	 intercâmbio	e	estou	
segura	para	seguir	em	frente	com	novos	projetos”,	afirma.	

VRERI-UNICAMP 

SOBRE A VRERI  

 A Vice-Reitoria Executiva de Relações 
Internacionais (VRERI), criada em 1984, 
é responsável por auxiliar a Universida-
de Estadual de Campinas (UNICAMP) 
a fortificar sua presença internacional. 
Para atingir esta meta, tem empenha-
do esforços de internacionalização no 
interior dos campi, incentivando e ge-
renciando os programas de intercâmbio 
estudantil e de pesquisadores visitantes e 
assistindo as unidades na elaboração de 
acordos de cooperação internacional.
 Para mais informações sobre o ór-
gão, acesse o endereço abaixo:

www.internationaloffice.unicamp.br
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Parceria desenvolvida entre Cecom e Gastrocentro é premiada

NATAL SOLIDÁRIO
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A Campanha de Prevenção do Câncer 
de Intestino Grosso foi o trabalho vencedor 
do Prêmio PAEPE 2014. Realizada pelo 
Centro de Saúde da Comunidade (Cecom) 
em parceria com o Gastrocentro desde 
2011, a Campanha realizou 5937 exames 
de sangue oculto nas fezes, detectando 
845 exames positivos até 2014. O câncer 
de intestino grosso é o segundo tipo mais 
frequente de câncer, ficando atrás apenas 
do câncer de próstata nos homens, e do de 
mama nas mulheres. Mas, é uma doença 
tratável e curável quando diagnosticada no 
começo, por isso, o Informativo GGBS 
conversou com os assessores técnicos 
responsáveis pelas Ações de Promoção e 
Prevenção de Saúde do Cecom, Lila Cruni-
vel e Rogério Terra do Espírito Santo, para 
conhecer mais sobre o programa. 

Qual a relevância da Campanha 
de Prevenção do Câncer de Intestino 
Grosso para o diagnóstico da doença?

Lila Crunivel: O câncer de intestino gros-
so tem uma característica que é diferente 
da maioria dos tipos de câncer porque ele 
pode de fato ser evitado. Então, não é só 
diagnosticar precocemente, ele não preci-
sa sequer acontecer se conseguirmos iden-
tificar com antecedência ao aparecimento 
do câncer a lesão que é pré-cancerizável, 
que chama pólipo. Esse pólipo é muito 
comum dentro do intestino grosso e é 
uma lesão benigna. Se identificado quan-
do pólipo no ato da identificação com a 
colonoscopia, ele já é removido. Então, 
ele nunca chega a se tornar uma lesão 
maligna. O problema é que esse pólipo 
é totalmente assintomático, a pessoa não 

sente nada. Para descobrir se a pessoa 
tem o pólipo ou não, fazemos o exame 
teste de sangue oculto e identificamos a 
presença de células de sangue, chamadas 
de hemácias. Isso significa que a pessoa 
pode ter um pólipo na mucosa do intestino 
e que esse pólipo está descamando células 
e essas células podem ser descobertas nas 
fezes com esse exame de sangue oculto. 
Então, essa é a relevância de fazer uma 
campanha dessa natureza porque de fato 
a gente tem uma tecnologia já disponível 
que permite a detecção da lesão antes que 
ela se torne um câncer. 

Rogério Terra: É interessante que como 
não tem nenhum sintoma, a pessoa convi-
ve com ela como se vivesse sem problema 
algum. O que a gente está fazendo é pro-
curar o único sinal, um sinal importante do 
pólipo que é o micro sangramento. Então, 
só através desse exame que a gente identi-
fica o sangramento que o pólipo ocasiona. 

Qual foi a importância do Prêmio PA-
EPE para a divulgação da Campanha?

Lila Crunivel: O Prêmio PAEPE foi ex-
tremamente gratificante não apenas por 
ser um reconhecimento de trabalho que 
envolveu muitas áreas da universidade. Ele 
é gratificante no sentido que a campanha 
de fato ficou mais conhecida pela própria 
publicidade do Prêmio. A gente usa todos 
os meios de divulgação da Unicamp, faz 
roteiro itinerante em cada unidade, manda 
e-mail, faz cartazes e folders, mas ainda 
existe uma grande resistência nas pessoas 
sobre o assunto câncer e o que acaba 
acontecendo é muitas pessoas evitam 
até olhar para essas mídias. A premiação 

colocou em destaque a realização da 
campanha e nós já estamos sentindo 
os efeitos dessa premiação nesse início 
de ano com uma recepção mais aberta 
dentro das unidades. 

Rogério Terra: Sem contar que as outras 
pessoas que estão com idade inferior aos 
50 anos, muitas vezes não se interessam 
por vários motivos. Então, o prêmio foi 
interessante porque as pessoas que não 
conhecem a campanha acabam também 
sabendo que a campanha foi a ganhadora 
do Prêmio em 2014.

Lila Crunivel: Além disso, o Prêmio gra-
tifica o Cecom pela ousadia de fazer uma 
campanha tão grande envolvendo tantas 
unidades, o Gastrocentro pela retaguarda 
em todos os procedimentos de exame e 
pela idealização da Campanha, e todas 
as unidades da Unicamp porque essa 
campanha não seria ser realizada sem 
os facilitadores em cada área. O Cecom 
sozinho jamais daria conta para fazer isso 
para Unicamp toda. 

Quais são os próximos planos para 
a Campanha?

Rogério Terra: Este ano, a única mu-
dança que vai ter é a FOP [Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba], porque até 
2014, nós já tínhamos colocamos todas 
as unidades e campi no nosso calendário. 

Lila Crunivel: A gente iniciou no dia 04 
de fevereiro com as unidades administra-
tivas e já temos um cronograma que vai 
de março até novembro com as datas e 
locais previstos, tanto para entrega do 
exame como a data de leitura. 

Prêmio PAEPE 2014 

Parceria desenvolvida entre Cecom e Gastrocentro é premiada

Membros da equipe 
vencedora recebem 

prêmio entregue pelo 
reitor José Tadeu Jorge 

COMUNIDADE
EM FOCO

Mesmo depois de 28 anos, o cheiro do 
café da Dona Luci ainda vem à memória 
de Marcos Zanatta, Coordenador da 
Diretoria Geral da Administração (DGA). 
“Uma das melhores sensações que eu tive 
na minha vida foi quando eu entrei na 
Unicamp, tinha um jardim aqui na DGA e 
quem me recepcionou foi a copeira Dona 
Luci. Às vezes, eu ainda sinto o cheiro do 
café dela”, relembra Marcos. 

Naquela época, Marcos tinha 14 anos 
e deixou o trabalho em uma loja de 
sapatos no centro de Campinas para 
trabalhar como mensageiro na Unicamp. 
No início, ele não sabia o que esperar 

do novo trabalho, “eu nem sabia o que 
era mensageiro e muito menos o que era 
a Unicamp”, confessa. Mas lembra que 
recebeu “dicas” dos amigos sobre onde 
deveria trabalhar, “quando eu vim para 
cá, as pessoas falavam que eu tinha que 
torcer para não trabalhar em dois lugares, 
na DGA e na DGRH [Diretoria Geral de 
Recursos Humanos]”.

O lugar não recomendado pelos amigos 
virou o local de trabalho de Marcos e hoje 
ele reconhece a equipe DGA como uma 
das razões para ter se tornado quem é 
hoje. “Eu trabalhei com pessoas dedica-
das, você via que elas não estavam aqui 
só por estar, elas se dedicavam e eu acho 
que eu aprendi bastante isso com elas”. 

Entre as coisas que Marcos aprendeu na 
DGA, o respeito pelo trabalho desenvolvi-
do no setor público é o mais importante, 
“tem gente que acha que servidor não faz 
nada, mas todos os meus gerentes eram 
muito dedicados e exigiam das outras 
pessoas a mesma dedicação ao serviço 
público”, afirma.

Desde que entrou na Unicamp em 1987, 
Marcos traçou um caminho de ascensão 
profissional. Formado em Direito, ele foi 
Diretor de Importação, Assessor da Coor-
denadoria, Diretor de Divisão da Área de 
Suprimentos, Sub Coordenador, Coorde-
nador Adjunto e hoje é Coordenador do 
DGA. Mesmo assim, Marcos não atribui 
seu sucesso a si mesmo e reafirma que 
a equipe da DGA tem responsabilidade 
sobre isso. “Eu acho que tem uma questão 
de merecimento, mas também tem uma 
questão de equipe também. A equipe do 
DGA é muito forte e propiciou a minha 
chegada como coordenador”.

Mas a gratidão à DGA e à Unicamp 
vão além da carreira profissional. Marcos 
afirma que o trabalho foi um resgate social 
e acredita que a Unicamp foi fundamental 
para no processo de crescimento de um 
cidadão. “Eu venho de uma família da 
periferia de Campinas que tinha dificul-
dades para se manter, então você estar 
com pessoas que façam você despertar 
para o trabalho e para a educação foi 
muito importante”.

Trajetória de dedicação ao trabalho

Mãe e filha celebram o sucesso de uma caminhada

foi procurando o melhor para ela”, diz.Mas esse não é o final feliz de Mariana, que confessa para a mãe que quer ir mais longe e que vai retribuir tudo o que a mãe fez para ela. “O que mais me toca é que ela diz que vai devolver tudo para mim e eu sempre falo que ela não precisa devol-ver nada. Eu só quero que ela devolva em respeito com o pai, com as irmãs e com o próximo, educação e carinho”, conta. 

Com o coração dividido, Mirian de Almeida se prepara para uma nova fase da vida da sua filha Mariana Alves, que vai ingressar no curso de fisioterapia na Unesp este ano. “Meu coração está ‘metade vai’ e ‘metade não vai’, mas eu não posso privar a Mariana de seguir o caminho dela”, diz Mirian depois de contar as 5h30min que vão separá-la da filha daqui pela frente. 
A voz calma e serena que prosseguiu durante toda a entrevista não conseguia esconder a emoção e orgulho de Mirian pela conquista da filha e fez questão de dizer que esse momento de orgulho não é exceção. “Dois meses depois que ela en-trou no Sérgio Pereira Porto, a professora me chamou e me deu os parabéns porque a Mariana era muito inteligente, isso é um orgulho para mim porque lá no primeiro ano a professora já sabia que ela era uma criança focada nos estudos”, conta. Mirian é enfermeira na Unicamp há 21 

anos e tem três filhas. Mariana é a mais velha com 17 anos, Tamires tem 14 e Camila tem 10. União é a palavra que rege a família. Mirian conta que as filhas são muito amigas e dividem livros e rou-pas. O mesmo acontece no casamento de Mirian, que brinca que em casa ela é a água e o marido, com quem é casada há 21 anos, é o fogo. 
O segredo para a união, segundo a enfermeira, é a ponderação. “Eu sou pon-derada nas palavras, eu prefiro agregar, acompanhar e mostrar qual é o caminho certo e qual é o errado”. Provavelmente, esse foi um dos ensi-namentos que fez o sucesso de Mariana, que estudou na Unicamp até os 14 anos e depois na Escola Estadual Professor Adalberto Prado e Silva. Mas não foi só isso, Mirian atribui o êxito à dedicação, determinação e paixão pela leitura que sempre esteve presente na filha. “Essa coisa de chegar lá na frente é porque ela 

Miriam de
Almeida

Marcos 
Zanatta
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