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A organização financeira individual e fa-
miliar é um relevante fator de qualidade 
de vida e de trabalho. Atento a esse aspec-
to da vida dos funcionários da Unicamp, o 
GGBS, em parceria com o SESI, agendou 
oito palestras dentro da estratégia de 
fornecer orientação e ferramentas para 
uma melhor administração das finanças. 
A primeira palestra, realizada no Auditório 
da AFPU, foi direcionada para uma atenta 
platéia de convidados do GGBS.

As palestras oferecem aos participantes 
oportunidades de debate e análise prática 
das diferentes situações financeiras, favor-
ecendo uma conscientização sobre a im-
portância do gerenciamento do orçamen-
to pessoal e doméstico.

O material de apoio e a cartilha de 
cada participante, foram desenvolvidos 
pela equipe técnica do SESI, com a as-
sessoria do conceituado economista Louis 
Frankenberg.
 O grupo de instrutores foi capacitado 
para desenvolver o tema, também com o 
apoio técnico do jornalista econômico 
Cláudio Gradilone. 

Após este ciclo de palestras o GGBS, 
também em parceria com o SESI, promo-
verá outros cursos com duração de quatro 
horas.

O principal objetivo da palestra é ori-
entar os funcionários e familiares sobre 
como realizar um planejamento financeiro 
pessoal ou familiar, manter  as contas sob 
controle, evitar a inadimplência, sensibili-

zando para a  importância do hábito da 
poupança.  

Fique atento e participe.
Não haverá nenhum custo para os 

participantes. Para se inscrever, procure o 
RH ou o(a) ATU da sua unidade ou o ór-
gão onde a palestra ocorrerá e inscreva-
se. Confira abaixo as datas já agenda-
das. Participe!

Palestras abordam 
planejamento financeiro

19 de fevereiro (terça-feira) 
Piracicaba 

13 de março (quinta-feira)
às 10 horas,  auditório do Centro 
de Computação

10 de abril (quinta-feira)
Limeira

17 de abril (quinta-feira)
HC (em parceria com o RH-HC) 3 
palestras no mesmo dia (às10hs, 
às 15 horas e às 20:30) Anfiteatro 
do Hospital das Clínicas.

22 de abril (terça-feira)
às14:00, no auditório do Hospital 
da Mulher (Caism) - parceria com  
o RH-CAISM

Confira também
nesta edição

A equipe gestora do GGBS está organizando, 
neste momento, a agenda de atividades e 
ações para 2008, buscando qualidade de 
vida e de trabalho. A meta é consolidar positi-
vamente cada vez mais essa área de bene-
fícios sociais espontâneos e complementares, 
sempre vinculada ao ambiente institucional. 
Suas sugestões podem ser enviadas através 
do e-mail ggbs@reitoria.unicamp.br ou, se 
preferir, procure diretamente as áreas do  
GGBS (confira ao lado nossos ramais)

Confira também nesta edição

Farra nas Férias
Projeto proporciona lazer  e cultura a 
crianças no período de férias

ProSeres
- Histórias da nossa gente
- Não perca o prazo para inscrição

II Simtec
Evento acontece em setembro

Parcerias Comerciais
Confira os convênios com papelarias

Ilustração: 
Cartilha SESI

GGBS: metas para 2008

 
Serviço Social 
servsoc@unicamp.br / ramal 1-4856 
 
Parcerias e Convênios
ggbsconv@unicamp.br  / ramal 1-4852 

Geral 
ggbs@reitoria.unicamp.br  / ramal 1-4854 
 
Benefícios  
ggbsben@unicamp.br  / ramal 1-4850 
 

 
PASS 
ggbspass@unicamp.br  / ramal 1-4849 

ProSeres  
proseres@unicamp.br  / ramal 1-8065 

Visite o site do GGBS www.gr.unicamp.br/ggbs

A Agência para a Formação Profis-
sional da Unicamp, através do Projeto 
de Educação Continuada, vem ofere-
cendo aos servidores da Unicamp a 
oportunidade de conclusão de seus 
estudos básicos.

Desde 2000, por meio do Projeto 
Piloto Telessalas, já atendeu 745 
servidores (Ensino Fundamental Ciclo I 
e Ciclo II e Ensino Médio) dos quais, 
329 concluíram seus estudos.

No Supletivo CEES "Paulo Decourt", 
de 1988 a 2007, foram atendidos 
2660 servidores (Ensino Fundamental 
Ciclo I e Ciclo II e Ensino Médio), dos 
quais 1496 concluíram seus estudos. 

Sendo assim, acreditamos ter cum-
prido com nosso objetivo. No entanto, 
para 2008 estaremos ainda abrindo 
inscrições para as últimas turmas de 
servidores que tenham o interesse em 
concluir seus estudos básicos ou 
eliminar alguma disciplina em 
pendência.

Inscrições: estarão abertas, 
às 17 horas, até o próximo dia 20 de 
fevereiro, na Casa de Qualificação 
Educacional, localizada na rua Roxo 
Moreira,175 (próximo ao prédio da 
Reitoria).  Informações: 3289-9702
 (com Lourdes, Marinez ou Odila). 

das 9 

Comunicado AFPU
Parceria 

GGBS/SESI

Administre melhor
o seu dinheiro

Calendário das palestras
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Janeiro de 2008 vai ficar na memó-
ria de muitas crianças, filhos ou de-
pendentes de funcionários que partici-
param do projeto “Farra nas Férias”. 
Foram dias de intensas atividades de 
lazer, instrução, desenvolvimento e in-
tegração. 

O projeto, cujo encerramento ocor-
reu no dia 25 de janeiro, teve a par-
ticipação de setenta crianças que na 
despedida emocionaram os adultos 
presentes, realizando uma apresenta-
ção cultural, parte daquilo que desen-
volveram nos dias do projeto. 

As fotos ao lado mostram o dina-
mismo de um encontro com atividades 
concentradas na FEF, e, incluiu 
atividades externas como visita à 
Escola de Cadetes, à Casa do Cho-
colate e a uma sessão de cinema, com 
filme da programação atual de férias 
numa rede de cinemas da cidade. 

A FEF, através da sua direção e do 
professor Ademir De Marco, assumiu 
tecnicamente o evento, cuja idéia par-
tiu das equipes dos programas educa-
tivos.

O GGBS, devidamente avalizado 
pelo seu Conselho de Orientação,  as-
sumiu a parte do custeio e deu o su-
porte para a realização do evento. 

Crianças se divertem no
"Farra nas Férias"

Crianças se divertem no
"Farra nas Férias"

As primeiras avaliações indicam 
que o evento superou as expectativas 
e a idéia é, portanto, reeditá-lo.  Para 
isso, uma avaliação mais detalhada, 
coordenada pela DPE/DGRH, ocor-
rerá em breve. 

O GGBS agradece o apoio deci-
sivo dos monitores, cujo trabalho 
consolidou um evento que trouxe fi-
lhos de funcionários para conhecer 
outros lados e possibilidades da nos-
sa Universidade.  

Edison Lins, da coordenação do 
GGBS, disse acreditar que “o evento 
abre espaço para que a Unicamp seja 
mais usufruída pelos dependentes 
dos funcionários” 

Realizado no período de 14 a 25 de janeiro de 
2008
Objetivos: o projeto visou, basicamente, ofere-
cer atividades motoras e lúdicas para os alunos, 
com finalidade de entretenimento, convivên-
cia, ampliação dos laços de amizade e noções 
de companheirismo. Aos mesmo tempo, foram 
desenvolvidas atividades em grupo para o 
alcance de metas, por meio de jogos compe-
titivos e cooperativos.

Farra nas Férias

Atenção usuários do 
PASS-Unimed

Confira a validade da sua carteirinha. Caso esteja vencida, 
procure o PASS, no GGBS, para efetuar a troca.
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ProSeres: histórias de nossa gente
O ProSeres foi só o começo...

Década de 90. Adriana Cássia Paiva 
Santos e Carlos Aparecido Zamai fize-
ram parte da primeira turma de inscritos 
no ProSeres - Programa Institucional de 
Apoio ao Servidor-Estudante - que em 
2008 completa 15 anos. E nesse tempo, 
várias histórias motivam e mostram que 
é possível superar desafios. A gradua-
ção pode ser apenas um começo para 
que os funcionários possam participar 
efetivamente de um dos mais relevantes 
aspectos da vida institucional da Uni-
camp, a área acadêmica e de pesqui-
sas. As parcerias do ProSeres, tiveram 
grande importância na medida em que 
resultaram em bolsas parciais, de um 
lado, e apoio para equacionamento de 
diversas outras questões. 

Devido à graduação feita, com a par-
ticipação decisiva do ProSeres, Adriana 
e Carlos concluíram mestrado e estão, 
de formas diferentes, caminhando para 
o doutorado. Nos relatos abaixo, ambos 
atestam, não só a reconhecida ajuda do 
ProSeres, mas validam também o esfor-
ço pessoal e individual que, aliado ao 
imenso potencial de oportunidades e re-
lacionamentos institucionais, a Universi-
dade proporciona e leva a caminhos 
surpreendentes. 

Adriana: perspecti-

vas no exterior

 A história de Adria-
na Cássia Paiva Santos 
é similar, em alguns 
aspectos, a outras his-
tórias de menores que 
iniciaram a trajetória 
prof iss ional como 
mensageiros, guardi-
nhas e patrulheiros na 
Unicamp e em outras 
empresas ou órgãos. 
Entretanto, o ambiente 
acadêmico e adminis-
trativo da Universi-
dade faz diferença 
decisiva para muitos 
que aqui chegaram e 
por aqui construíram 
um vínculo profissional 
e pessoal que expressa o diferencial do 
ambiente. Adriana construiu toda sua 
trajetória no Caism, e, é possível que o 
ambiente hospitalar tenha reforçado seu 
interesse pela área de assistência 
hospitalar especializada. 

Ingressou em Enfermagem na PUCC 
e na mesma época fez sua inscrição no 
ProSeres, programa que auxilia através 

de bolsas com descontos a partir de 
convênios com instituições de ensino.

Adriana recorda-se dos primeiros 
tempos do Programa, mais exatamente 
1993, das reuniões e o apoio do pro-
fessor José Tadeu Jorge, atual Reitor da 
Universidade - que sempre foi um 
grande incentivador do ProSeres - que 
naquela época atuava como Chefe de 
Gabinete da reitoria. 

O ProSeres, que em 2008 completa 
15 anos, teve papel importante tam-
bém para Adriana. Viabilizou em boa 
parte que ela concluísse sua gradua-
ção. Hoje, com mestrado concluído, 
ela parte, com a família, para uma 
experiência internacional com perspec-
tiva de nessa nova trajetória, finalizar o 
doutorado. Ela fará um estágio de dois 
anos na JHPIEGO Corporation an affili-
ate of Johns Hopkins University em Pro-
grama de Prevenção e Controle do 
HIV/AIDS, em Moçambique. Ao retor-
nar, certamente esta experiência fará 
novo diferencial na sua carreira.

Carlos Zamai: ajuda do ProSeres foi 
imprescindível

O funcionário Carlos Zamai iniciou 
suas atividades como mensageiro na 

Unicamp no 
Departamen-
to de Anato-
mia do Institu-
to de Biologia, 
no qual per-
maneceu até 
1986, ano de 
conclusão do 
ensino médio.
 No ano de 
1992 teve a 
oportunidade 
de prestar ves-
tibular na Fa-
culdade de Fi-
losofia, Ciên-
cias e Letras 
de Ouro Fino, 
sendo apro-
vado no curso 
de Pedagogia 
e inscreveu-se 

no ProSeres, sendo contemplado com 
uma bolsa de 80%, o que proporcionou 
para ele o paga-mento de apenas 20% 
da mensalidade. Segundo Carlos, o 
programa foi fundamental em sua 
formação, “o ProSeres foi importantís-
simo na minha formação acadêmica, 
pois se não tivesse sido contemplado 
com esta bolsa, acredito que não teria 

concluído minha graduação”.
Atualmente cursa doutorado na área 

de Educação Física, sendo orientado 
pela professora Antonia Dalla Pria Ban-
koff. 

“Nesta oportunidade quero expressar 
meus sinceros agradecimentos à Uni-
versidade Estadual de Campinas e ao 
ProSeres, que tanto contribuíram na mi-
nha carreira acadêmica, científica e 
profissional. A todos muito obrigado” - 
diz, Carlos .

Dentro do processo de moderniza-
ção e facilitação no acesso aos pro-
gramas e ações, o GGBS está dispo-
bilizando inscrições para o ProSeres 
pela Internet. Para inscrever-se o 
interessado deve estar regularmente 
matriculado em um curso de gradua-
ção ou de pós-graduação

Fique atento:
inscrições e recadastramento 

encerram-se dia 29/02

O r incentivador do ProSeres, Adriana Cássia eitor Tadeu Jorge,  e 

Carlos Zamai: a caminho do doutorado

Inscreva-se no
 ProSeres

Acesse:
www.gr.unicamp.br/ggbs
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Simpósio amplia perspectivas para funcionários
No final de setembro vai 

acontecer o II SIMTEC – Sim-
pósio dos Profissionais da 
Unicamp. Está aberta dentro 
do evento, oportunidade 
para os integrantes das di-
versas carreiras da Unicamp, 
exporem trabalhos vincu-
lados às atividades acadê-
micas, científicas, de assistência e ad-
ministrativas da Unicamp. Para alcan-
çar com abrangência todos esses tópi-
cos, o encontro abre espaço de exposi-
ção, informação e debate de temas e 
assuntos relacionados à administra-

SIMTECII
Simpósio de Profissionais
SIMTECSIMTECIIII

U      N       I     C      A      M      P

ção e gestão: projetos e experiências 
que promovam soluções e/ou melho-
rias organizacionais, projetos institu-
cionais no âmbito do ensino, da pes-
quisa e da extensão, nos aspectos da 
saúde física, psicológica, ambiental e 

social. 

Site: em breve será lançado 
o site do Simtec, na qual os 
interessados obterão todas 
as informações e poderão 
enviar seus trabalhos.

Visita: a equipe organiza-
dora do evento irá  às unida-

des e órgãos para detalhar sobre pro-
cedimentos para que tenhamos um 
evento que expresse o dinamismo da 
Unicamp através da participação 
relevante dos funcionários das diversas 
unidades e órgãos. Aguarde!

Parcerias GGBS 

PAPELARIAS
Dentro de um Ciclo de Palestras que o GGBS promoverá ao 

longo de 2008, no dia 27 de março, às 14:30, ocorrerá no 
auditório da AFPU uma palestra com o tema RESPONSABILIDADE 
SOCIAL. Estará conosco Andréia Marques Postal, gerente de 
Responsabilidade Corporativa da empresa Medley. A palestra abor-
dará o tema conceitualmente e apresentará também ações práticas 
que ocorrem na referida empresa. Ações que tanto poderão nos 
motivar na prática dessa responsabilidade, como também poderá 
viabilizar novas parcerias.  Todos os interessados estão convidados. 
Será oferecido um certificado de participação.  

Inscreva-se pelo e-mail ggbs@reitoria.unicamp.br ou pelo ramal 
1-8065, com Rodrigues.

ARANTES PAPELARIA
Av Ana Beatriz Bierrembach , 1180 - Vila 
Mimosa -  Campinas 
Telefone: (19)3269-0011
Benefício oferecido através da parceria: 
Desconto de 10%  no pagamento à vista / 5% 
de desconto cartão de crédito

LIVRARIA NOBEL E VANILIA CAFÉ
Endereço: Rua Albino José Barbosa de 
Oliveira , 1278  - Br. Geraldo - Campinas
Telefone: (19)3242-1252
Benefício oferecido através da parceria: 
desconto de 12% na papelaria /  5% a 10% 
de desconto na livraria (benefícios do cartão 
Clube Nobel). 

PAPELARIA DOZE
Av. Dr. Campos Sales , 645  - Centro -  
Campinas -Telefone (19)3232-3911
Benefício oferecido através da parceria: 
Desconto de 5% à vista, em 2 pagamentos 
/desconto de 3% em até 5 pagamentos, sem 
juros (desconto em folha de pagamento).

PAPELARIA PAULINO
Rua Dr Quirino , 1234 – Castelo – Campinas 
Telefone (19)3232-8911
Benefício oferecido através da parceria: 
Desconto em material escolar (exceto livros) / 
Pagamento em 4x sem juros  (desconto em 
folha de pagamento).

SUPRITEL PAPELARIA E INFORMÁTICA
4 enderecos: Centro, Campos Eliseos, 
Unimart Shopping, Vila Pompéia
Telefone: (19)3228-5100
Benefício oferecido através da parceria:  5% 
de desconto à vista ou 4x sem juros (desconto 
em folha de pagamento).

Período de  venda do Manual do Candidato: de 25 de fevereiro 
a 7 de março (valor R$ 5,00)

Inscrições:  de 10 a 14 de março  (taxa: R$ 50,00)

Local: Secretaria da Escola Fundação Centro Médico de Campinas

Horário de atendimento:  de segunda a sexta, das 8:00 às 11:30 h 
e das 13:30 às 14:30 h. 

Requisitos:  mínimo18 anos e 2º grau completo.

Documentos para inscrição: certificado ou histórico do 2ª grau 
(xerox e original), RG e Título de Eleitor (xerox e original), 1 foto 3x4

Informações sobre o curso:
- 40 vagas - Duração: 2 anos
- Horário do curso: de segunda a sexta, das 7:00 às 12:10 h 
- Seleção: o candidato será submetido a um processo seletivo que 
consiste em uma prova escrita (nível 2º grau), dinâmica de grupo e 
uma entrevista individual.

Maiores Informações:
Escola Técnica de Enfermagem – www.cmcnet.com.br
Rua Dr. Edilberto Luiz Pereira da Silva, 150 – Barão Geraldo – 
Campinas – Telefone (19) 3789-5442

C u r s o   G r a t u i t o
Técnico de enfermagem

Oportu
nidade

Pa
les

tra RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Um tema atual em discussão
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