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A recente assinatura do termo de 
parceria entre Unicamp/Sesc pelo 
reitor José Tadeu Jorge e Evandro 
Ceneviva, diretor do SESC - Serviço 
Social do Comércio, em Campinas, 
marca uma série de novas possibili-
dades e de acesso a programas e 
atividades de cultura, esporte, lazer e 
desenvolvimento pessoal que faz do 
SESC uma instituição amplamente 
reconhecida pela sociedade paulista 
e brasileira como referência em 
ações de qualidade de vida .  

A parceria institucional já está 
valendo e traz benefícios diferen-
ciados para  funcionários e docentes 
- e seus dependentes legais - que 
passam a ter acesso direto a opções 
de qualidade oferecidas pela institui-
ção. 
 “Estamos realizando a primeira 
parceria com servidores públicos. É 
a nossa retribuição pelo que a 
Unicamp tem feito pela sociedade 
brasileira. É um privilégio e vai nos 
ajudar a crescer e disseminar a nossa 
filosofia de qualidade de vida e de 
trabalho para os funcionários da 
Unicamp”, disse Ceneviva, em sua 
fala na solenidade de assinatura da 
parceria, na qual também estiveram 
presentes os pró-reitores Teresa Dib 
Zambon Atvars, da PRPG e Moha-
med Ezz El Din Mostafa Habib, da 
PREAC. José Ranali, chefe de gabi-
nete e presidente do Conselho de 
Orientação do GGBS, esteve pre-
sente e avaliou como muito positiva 
a nova parceria, marcando o início 
do segundo ano de gestão do 
GGBS. Também compareceram ao 
ato de início formal da parceria 
Paulo César Montagner, diretor da 
FEF e Maria do Rosário Almeida 
Rocha, coordenadora geral da 
DGRH. O reitor Tadeu Jorge enfa-
tizou a importância do novo modelo 
de gestão que vem pautando o 
GGBS e outros órgãos da adminis-
tração, ou seja, o formato de Grupo 
Gestor. 

Sesc/Unicamp: a força de uma parceria institucional

A partir deste convênio, os docentes, 
funcionários e seus dependentes, pas-
sam a ter acesso a diversos serviços e 
programas oferecidos pelo SESC em 
todas as unidades no Estado de São 
Paulo, com as mesmas possibilidades 
que a clientela legal do órgão. A única 
exceção é o tratamento odontológico. 

A concretização dessa parceria, que 
foi inserida entre os novos desafios do 
GGBS, contou com a formalização, 

por parte do reitor Tadeu Jorge que, 
através do GGBS, solicitou à alta dire-
ção do SESC, em dezembro passado, 
que considerasse a possibilidade da par-
ceria para atender e dar acesso aos 
segmentos funcionais da Unicamp aos 
diversos serviços oferecidos pelo órgão. 

Adesões: 
familiar) diretamente em uma das unidades 
do SESC:
- Campinas: Rua Dom José I, 270 -  Bonfim, 

telefone 3737-1500.
- Piracicaba: Rua Ipiranga, 155 
Centro, telefone 3437-9292.
- Limeira: os funcionários 
podem optar pela unidade 
mais próxima.

O SESC terá posto volante para 
receber adesões, o que será 
amplamente divulgado pelo 
site e informativos do GGBS. A 
adesão deverá ser renovada 
anualmente.

Visite o site do Sesc-SP
www.sescsp.org.br

 faça sua matrícula (individual ou 
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Foto: Antônio Scarpinetti - Ascom - Unicamp

O reitor Tadeu Jorge e o diretor regional do SESC, Evandro Ceneviva, durante assinatura do convênio.

Prédio do Sesc-Campinas, no bairro Bonfim

Parceria histórica e inovadora:
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O I SIMTEC – então denominado 
Simpósio de Técnicos de Apoio ao 
Ensino e à Pesquisa – foi realizado nos 
dias 23 e 24 de setembro de 1997.  
Resultou de constantes solicitações por 
parte de funcionários para que hou-
vesse a realização de um evento 
institucional que permitisse exposição 

de trabalhos desen-
volvidos com a parti-
cipação do quadro 
técnico da Unicamp e 
que isso fizesse avan-
çar um processo de 
ampliação do reco-
nhecimento e da in-
serção desse segmen-
to nas questões de 
finalidade da Uni-
versidade: a pesqui-
sa, ensino e extensão 
em todas as áreas do 
conhecimento huma-
no. Houve um amplo 
apoio institucional, a 

começar pela PRDU, que coordenou e 
realizou o evento, e pela participação 
e apoio de todas as pró-reitorias. 
Houve também significativa cola-
boração por parte da DGRH no 
mapeamento e informações a respeito 
dos técnicos. Houve decisivo trabalho 

II SIMTEC: evento abre espaço para funcionários 
apresentarem seus trabalhos técnicos

desenvolvido pelo então Serviço de 
Apoio ao Servidor - SAS, na integração 
dos participantes e obtenção dos 
recursos que viabilizaram o evento. A 
expectativa preliminar ao evento foi 
amplamente correspondida. Dezenas 
de trabalhos foram inscritos e apre-
sentados em formato e situação até 
então inédita para os diversos fun-
cionários, profissionais técnicos da Uni-
versidade. O livro-resumo do evento, 
publicado posteriormente, registra 115 
trabalhos.  As metas foram em grande 
parte cumpridas, isto é, houve promo-
ção do intercâmbio de conhecimentos 
entre as diversas áreas, atualização de 
conhecimentos. Enfim, o evento per-
mitiu que se discutissem aspectos rele-
vantes relacionados aos trabalhos dos 
técnicos e sobre agilização dos proces-
sos de reconhecimento institucional 
desses. Diante dos significativos e ino-
vadores resultados houve  indicação de 
que o evento fosse pautado para que 
houvesse outras edições. O II Simtec 
tem como proposta não só reeditar, mas 
também fazê-lo de forma atualizada, 
num cenário de Unicamp uma década 
mais amadurecida e no qual os funcio-
nários acompanharam como nunca o 
desenvolvimento institucional e nele es-
tiveram fortemente  inseridos.   

Nos dias 29 e 30 de setembro e 
01de outubro de 2008, vai acontecer 
a segunda edição do SIMTEC - Sim-
pósio de Profissionais da Unicamp. 
Será uma oportunidade ímpar para 
que funcionários das unidades de 
ensino e pesquisa, da área da saúde e 
da administração central possam 
apresentar, em formato específico, de 
acordo com normas acadêmicas, 
diversos dos trabalhos que são de-
senvolvidos diariamente 
na Unicamp e que se 
constituem em contri-
buição relevante para 
que a universidade cum-
pra seu papel junto à so-
ciedade.

Minicursos, palestras, 
mesas-redondas, pôste-
res e atividades culturais 
farão parte do evento. 
Todos os funcionários 
podem participar. 

Material de divulgação:
Em breve a Comissão 
Organizadora do II 
SIMTEC, designada pelo 
reitor, enviará por mala-direta um 
folheto com informações gerais do e-
vento e instruções sobre como par-
ticipar. Aguarde!

Quem quiser obter informações 
mais específicas sobre o evento, pode 
entrar em contato através do e-mail 
ggbs@reitoria.unicamp.br 

1ª edição do Simtec ocorreu em 1997

Livro de resumos do I Simtec: registro de 115
trabalhos inscritos no evento 

No dia 27 de março acontece mais uma das palestras do projeto do “Ciclo 
de Palestras” que é promovido pelo GGBS. Desta vez, o tema Respon-
sabilidade Social será apresentado por Andréia Marques Postal – gerente 
de Responsabilidade Corporativa da empresa Medley. Além dos conceitos, 
a palestrante trará alguns casos para ilustrar o assunto e desta maneira 
motivar a prática desta responsabilidade. Inserido no contexto da palestra e 
se tratando de uma ação que o GGBS quer incentivar aos funcionários e 
docentes da universidade, a convidada e palestrante Andréia trará o 
assunto “Voluntariado – um caso prático e de sucesso”. 
Inscrições: a palestra é ara 
participar é necessário se inscrever pelo e-mail ggbs@reitoria.unicamp.br 
ou pelo ramal 1-8065, com Rodrigues.

aberta a todos os interessados no assunto. P

Ciclo de Palestras traz o tema 
Responsabilidade Social

27 de março, 14h30, no auditório da AFPU – inscreva-se e participe! 

Novas parcerias no 
segmento educacional

ProSeres

Objetivo Campinas (Extensivo 2008)
Bolsa de Estudos exclusivas para os 
funcionários da UNICAMP: Manhã: 
25% / Tarde: 30% /Noite: 35% 

Anglo Campinas 
30% de desconto (extensivo a depen-
dentes nos cursos pré-vestibulares nas 
unidades Castelo e Galleria). Há ainda 
7% de desconto para os níveis infantil, 
fundamental e médio nas três unidades 
do Anglo que funcionam em Campinas 
(Taquaral, Castelo e Galleria).

Mais informações no site do GGBS:
www.gr.unicamp.br/ggbs
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Auditório da DGA durante palestra do conferencista Jairo de Paula

Apresentação teatral cativa os presentes.

GGBS comemora o Dia Internacional da Mulher

Parceria SESI/GGBS traz palestras sobre orientação financeira
A primeira palestra da série acon-

teceu no dia 15 de fevereiro no au-
ditório da AFPU – Agência de Forma-
ção Profissional da Unicamp - e trouxe 
o tema administração das finanças, 
como um desafio obrigatório para a 
organização financeira individual e 
familiar. Os funcionários puderam 
participar de momentos de informa-
ção, dinâmicas de grupo e de prática 
financeira. O consultor Adilson Rebe-
lato – palestrante convidado pelo 
SESI, alertou para a facilidade de ace-
sso ao crédito como um fator de risco 
nas situações em que a utilização não 
se dá dentro de parâmetros equil-
ibrados e previamente analisados sob 
os diversos aspectos: efetiva neces-
sidade e adequação ao orçamento. 

Para reforçar os ensinamentos da 
palestra, todos os participantes rece-
bem uma cartilha desenvolvida pela 

equipe técnica do SESI em parceria 
ao economista Louis Frankenberg. 

O ciclo de paletras  será encerrado 
no final de maio com uma palestra 
geral, nas dependências da AFPU. 

Biblioteca Central:  26 de março, às 15 horas, no auditório da BC.

CEB: 2 de abril, às 15 horas, na sala de aulas do CEB

Limeira: 10 de abril, às 9 horas, no auditório do CESET.

HC:  17 de abril (em parceria com o RH-HC) 3 horários: 
 (10hs , 15 horas e 20h30), no anfiteatro do HC.

CAISM: 22 de abril, às 14h30, no auditório do Caism

CT/INOVA: 24 de abril, às 15 horas, no auditório do Centro de Tecnologia

Prefeitura: 15 de maio, às 9 horas, no auditório da DGA.

Agendamento: a unidade que quiser 
disponibilizar esta palestra para seus 
funcionários deve entrar em contato 
com o GGBS para verificar dispon-
bilidade de datas.

Próximas palestras

Inscrições:  procure o RH ou o(a) ATU da sua unidade ou o órgão onde a 
palestra ocorrerá e inscreva-se. 

No dia 12 de março o 
GGBS realizou um evento 
especial para homenagear 
as mulheres que trabalham 
na Universidade. A come-
moração foi uma forma de 
prestigiar as funcionárias 
pelo  Dia Internacional da 
Mulher, celebrado em 8 de 
março. Esta data foi insti-
tuída pela Organização 
das Nações Unidas – 
ONU, e representa a luta 
contra a discriminação e a violência 
sofrida pela mulher.  

A mesa de abertura contou com a 
presença do vice-reitor Fernando Fer-
reira Costa, que representou o reitor 
no evento, José Ranali – chefe de 
gabinete e presidente do Conselho de 
Orientação do GGBS, Maria do Rosá-
rio Almeida Rocha – coordenadora da 
DGRH, Edison Cardoso Lins – coorde-
nador administrativo do GGBS e 
Selma Cesário – responsável pelo Ser-
viço Social do GGBS.

 Após a cerimônia de abertura fo-
ram apresentadas a palestra “Uma 
marca chamada você”, ministrada por 
Jairo de Paula, reconhecido conferen-
cista da área motivacional, e a peça 
de teatro “Entre Divas e Senhoritas”. 

Durante a manhã a homenagem 
contou com a presença da funcionária 
Maria das Graças Gomes da Silva, 

que expôs suas poesias voltadas para 
o mundo feminino.

 “Gostei muito e gostaria de agra-
decer a oportunidade de participar 
deste evento. A palestra foi divertida e 
me tocou muito, acrescentando mui-
tos valores não só à minha vida profis-
sional, mas pessoal também. Esse 
tipo de evento deveria acontecer com 
mais frequência”, comentou a assis-

tente social Kelly Cristina Bar-
bosa. 

A apresentação teatral, 
com a direção de Débora 
Zamarioli, contou a história de 
duas ex-atrizes trancadas em 
seus apartamentos, relem-
brando suas carreiras junto a 
grandes ícones do teatro pau-
lista da década de 50.  

No encerramento do evento 
houve confraternização e foi 
oferecido um coffee-break 

para os presentes. 
“Eu penso que a Universidade tem 

espaços valiosos para o desenvolvi-
mento e a reflexão continua das pes-
soas e esse é um passo. Como colocou 
o doutor Fernando na abertura do 
evento,  também avalio que, de certa 
forma, ainda há uma luta contínua 
para o desenvolvimento e a parti-
cipação de forma igual da mulher em 
todos os seguimentos da sociedade”, 
disse Maria do Rosário - coordena-
dora da DGRH,  sobre o evento.

Limeira:  no CESET, também no dia 12 
de março, a homenagem às mulheres 
igualmente contou com a participação 
do professor Jairo de Paula, desta vez 
palestrando sobre o tema: “Homem & 
Mulher – Dueto ou Duelo”.  No encer-
ramento houve confraternização e 
coffee- break.
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Confira a validade da sua 
carteirinha. Caso ela esteja 
vencida, 
procure o 
PASS, no 
GGBS, para 
efetuar a troca.

No dia 28 de fevereiro, foi realizada uma reunião de planejamento do Conselho 
Orientador do GGBS, na qual os conselheiros indicaram o planejamento para a 
área e foi aprovada uma agenda de atividades para 2008. Outro tema 
abordado foi a continuidade da busca e de investimento na  qualidade dos 
serviços que são prestados aos usuários do órgão. Um novo foco a ser 
intensificado é a busca de parcerias que de fato agreguem melhorias na 
qualidade de vida e de trabalho para os segmentos que compões a Universidade, 
tal como a parceria com o SESC e uma importante parceria com o SESI, já em 
fase final de formalização. A reunião também propôs sugestões para novas ações 
que já estão sendo avaliadas pelo Conselho.

GGBS apóia e participa 

do IV CONASS 

Congresso Nacional de

 Serviço Social na Saúde
Os assistentes sociais comprometidos 

com os anseios éticos da profissão e em 
comemoração aos 60 anos da Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos e 71 
anos do Serviço Social, realizam no 
período de 9 a 11 de abril, na Unicamp, o 
IV CONASSS - Congresso Nacional de 
Serviço Social em Saúde -  e VII Simpósio 
de Serviço Social em Saúde - VII SIMPSSS. 

O evento propiciará o encontro de 
profissionais de todo o país para troca de 
experiências, seja nas discussões teóricas, 
nos cursos pré-congresso e também atra-
vés da apresentação dos trabalhos desen-
volvidos, o que enriquecerá este espaço 
constituído historicamente pelos assis-
tentes sociais das universidades públicas 
paulistas (Unicamp, Unesp e USP).

Em abril, portanto, a Unicamp sediará 
esse importante congresso, contando com 
apoio de várias áreas da administração 
universitária, incluindo o GGBS. 

A presidência do evento está a cargo de 
Sandra Regina de Angelis Monteiro Terra, 
da Unicamp, dirigente do Serviço Social 
do HC por muitos anos e que está 
colocando sua vasta experiência a serviço 
da organização de um evento a altura das 
três instituições (Unicamp, Usp e Unesp) 
que se representam no evento.

Stand GGBS

Como parte do evento, além dos 
stands, discussões e cursos pré-con-
gresso, serão apresentados os trabalhos 
desenvolvidos pelos profissionais da área 
que forem aprovados pela comissão 
científica do IV CONASSS. 

O GGBS participará do evento através 
de alguns trabalhos das suas áreas, em 
especial do Serviço Social, que deverá 
expor posters e folders. 

“Este evento tem grande importância 
para todas as pessoas ligadas, direta ou 
indiretamente, à área de Serviço Social, 
pois traz conhecimento através da troca de 
experiências de várias regiões do Brasil” – 
analisa Elienai Ortega Martins Baldo – 
assistente social do GGBS.  

Além da participação do seu Serviço 
Social, o GGBS contará com um stand 
próprio onde divulgará todos os serviços 
que oferece aos funcionários e docentes 
da Universidade. 

 Visite o site do evento:
 www.oxfordeventos.com.br/conasss 

"Arte na Praça" volta em
 abril com novidades

Conselho define ações do planejamento 2008

Com a filosofia de promover a integração entre funcionários e familiares e com a 
intenção de prestar serviços e de levar lazer, o GGBS começou a organizar a 
segunda edição do Dia da Integração e Cidadania, que está prevista para 
acontecer em 28 de junho.
Através de parcerias com o Sesi, Hemocentro, LAB, Cecom, Hospital das Clínicas, 
Poupa Tempo, FEF e OAB, ente outras, o GGBS implementará atividades culturais 
e de lazer, serviços de saúde (oftalmologia, aferição de pressão, teste de diabetes, 
etc.), doação de sangue, brincadeiras, suporte jurídico, corte de cabelo, etc  Uma 
programação cultural também fará parte do evento. Confira nas próximas 
edições do informativo GGBS mais informações sobre o evento!

Começam os preparativos para o II Dia da Cidadania

Iniciado em agosto de 2007, o Arte 
na Praça já trouxe dezesseis atrações 
(música, teatro, dança, arte circense, 
etc.) para se apresentar no horário 
de almoço dos funcionários.
Dando continuidade ao Projeto, nes-
te ano o “Arte na Praça” volta em 
novo formato. Para que todos os fun-
cionários tenham possibilidades de 
participar do entretenimento, foi lan-
çada a campanha “Se você não vai 
ao Arte na Praça, o Arte na Praça vai 
até você!”, o que permite que as 
mostras sejam itinerantes, ou seja, 
percorram grande parte do campus 
como as áreas da saúde, ciclo básico 
e demais unidades. Aguarde!

Se você tem uma banda, grupo tea-
tral, grupo de dança, etc. e quer se 
apresentar no “Arte na Praça”, entre 
em contato com o GGBS, através do 
e-mail:  celiarr@unicamp.br 
Envie um release, fotos, material de 
divulgação, etc. Sua proposta será 
analisada e poderemos agendar u-
ma apresentação no "Arte na Praça". 

Mais informações www.gr. unicamp.br/ggbs

Atenção usuários do 
PASS-Unimed

EXPEDIENTE: 

internamente aos servidores da Unicamp. Tiragem desta edição: 12.500 exemplares. Contato: Prédio da Reitoria III - 
Campus Unicamp - e-mail: ggbs@unicamp.br / site: www.gr.unicamp.br/ggb - Informações: (19) 3521-4854

o Informativo GGBS é uma publicação do Grupo Gestor de Benefícios Sociais - Unicamp, distribuido 
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