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EDITORIAL
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Criar um evento capaz de motivar e mobili-
zar todos os colaboradores e, ao mesmo tem-
po, proporcionar desenvolvimento profissional.
Foi com base neste desafio que o II SIMTEC –
Simpósio de Profissionais da Unicamp - foi
concebido. Com data marcada para acontecer
entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro
de 2008, o simpósio contará com a participa-
ção de mais de 1.500 inscritos e será realizado
no campus da Unicamp, em Campinas/SP. O
evento tem como principal objetivo divulgar as
experiências e idéias desenvolvidas pelos
profissionais da universidade, em seu trabalho
cotidiano. Para isso, a organização do II
SIMTEC vai expor em forma de pôsteres, du-
rante todo o evento, os quase 600 trabalhos
recebidos.

Os projetos, que já foram analisados e
revisados por uma comissão científica,
composta por servidores graduados, mestres
e doutores da Unicamp, poderão ser
apreciados pelos participantes ao longo do
evento. Segundo Airton Lourenço, presidente
da Comissão Científica do simpósio, o número
de funcionários que submeteram trabalhos ao
II SIMTEC foi surpreendente. “Já esperávamos
uma grande participação, mas foi uma
surpresa bastante agradável constatarmos que
450 colaboradores enviaram suas propostas”,
comentou.

Para facilitar a identificação de cada um dos
trabalhos, os mesmos foram subdivididos em
três eixos temáticos: Administração e Gestão;
Projetos Institucionais no Desenvolvimento do
Ensino, Pesquisa e Extensão; e Desenvolvimento
Humano, Saúde e Qualidade de vida.

O evento contará também com palestras
sobre temas diversificados, que vão desde
qualidade de vida no trabalho à respons-
abilidade social e desenvolvimento. Profissionais
de destaque em suas respectivas áreas de
atuação irão ministrar apresentações durante
os três dias do II SIMTEC. Alguns dos
palestrantes convidados não fazem parte do
quadro de servidores da Unicamp, são
representantes de diversas instituições públicas
e privadas do país.

Além das palestras, o primeiro dia do
simpósio reserva mais uma atração. Serão
oferecidas 25 diversificadas opções de
minicursos. Estes serão ministrados das 9h às

12h do dia 29 de setembro, sendo que todos
os participantes que acompanharem às
apresentações receberão um certificado.

Para o presidente do Comitê Organizador,
Edison Lins, o evento é um marco na história
da universidade e sua importância transcende
os limites do campus. “Os participantes podem
esperar um momento inédito de integração e
atualização profissional. Trabalhar na Unicamp
faz uma tremenda diferença e o trabalho que
nós executamos, tem relevância para que a
universidade cumpra seu papel junto à socie-
dade”, afirmou Lins.

Para entreter os participantes, a agenda do
II SIMTEC também conta com atrativos cultu-
rais, como a Agência Magic Bussiness, que faz
shows de mágica, o grupo musical
Trompetando, o cantor Avelino Bezerra e o
Coral Zíper na Boca, formado por alunos,
docentes e funcionários da Unicamp. Essas
atrações serão apresentadas no Ginásio
Multidisciplinar da universidade.

II Simtec:
Um evento à altura da Unicamp

Programação inclui palestras, apresentação de projetos e minicursos

O coordenador geral do evento,
Edison Lins, vê o II Simtec como
resultado de comprometimento
profissional e do investimento
institucional em capacitação

Visite o site do II SIMTEC
www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

Entre o fim do mês de setembro e o início de
outubro, a Unicamp realiza um dos eventos mais
aguardados do ano. Inovador e com diversos
atrativos, o II SIMTEC vai reunir, durante três
dias, centenas de projetos e ações institucionais
desenvolvidos pelos próprios servidores da
universidade. Trata-se de um acontecimento de
grandes proporções, que tem por finalidade
integrar cada vez mais os vários setores da
Unicamp, ao mesmo tempo em que estimula e
desenvolve o potencial dos seus colaboradores.
Afinal, compartilhar o conhecimento é desde
sempre, premissa básica da Universidade
Estadual de Campinas.

Democrático e abrangente, o evento permite
que os funcionários exponham suas idéias, por
meio de seus projetos, independente da área,
cargo ou função que ocupam. Assim, o
intercâmbio de conhecimentos e experiências
entre os diversos órgãos se dá de forma efetiva.

Importante ressaltar que o II SIMTEC é uma
oportunidade singular para que os participantes
possam se atualizar e debater suas idéias com
um público altamente qualificado, composto por
profissionais de várias especialidades.

Para diversificar e enriquecer ainda mais o
evento, ao longo dos três dias, haverá uma série
de palestras sobre variados temas. Além dos
palestrantes da própria Unicamp, vários profis-
sionais de renomadas instituições também confir-
maram presença e já decidiram os temas sobre
os quais irão falar.

Destaque à parte para os minicursos que
acontecem no primeiro dia do II SIMTEC. São
mais de 20 opções que devem oferecer conhe-
cimento e desenvolvimento, para aqueles que
acompanharem às apresentações.

Mais de 11 anos após a sua primeira edição,
o II SIMTEC promete ser um dos acontecimentos
mais celebrados de 2008. São cerca de 560
trabalhos inscritos, 25 minicursos programados
e mais de 10 palestras confirmadas.

Confira nesta edição do Jornal do GGBS
todas as novidades e a programação do II
SIMTEC.
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Todos os minicursos serão realizados no
dia 29 de setembro, das 9 às 12 horas

Com o intuito de difundir conhecimentos,
os minicursos do II SIMTEC serão realizados
no dia 29 de setembro, das 9h às 12h, em
diversos locais da universidade (ver lista ao
lado). São 25 opções, que totalizam 1.215
inscritos. O melhor é que além de aprender,
os participantes vão receber certificados, que
devem enriquecer seus currículos.

Nos minicursos, os ensinamentos teóricos
e práticos andarão lado a lado, como no caso
da Oficina Nutritiva, que será ministrada pela
nutricionista Luciana Gisele da Cunha Pinto,
do Hospital das Clínicas da Unicamp. Receitas
do curso de Reaproveitamento de Alimentos,
do SESI, serão preparadas. Além disso, várias
informações sobre alimentação saudável serão
divulgadas. “Vamos ter um curso prático, onde
pretendemos passar técnicas de higienização,
manipulação e abordar questões sobre
alimentos orgânicos, funcionais, entre outros”.

Para os que desejam aprender a negociar
a opção é o minicurso “A negociação como
parte do nosso cotidiano”, que será
apresentado por Orlando Carlos Furlan,
advogado, professor universitário e assistente
técnico do Instituto de Economia da Unicamp.
Durante o curso, duas dinâmicas serão
realizadas para que os participantes negociem
entre si. “Espero que os participantes possam
ter a oportunidade de não só receber
conhecimento técnico, mas também aplicar de
início uma prática potencial de um futuro
negociador”, destacou.

Odair Marques da Silva, educador social,
analista de sistemas sênior da Unicamp e ex-
secretário de Habitação e Meio Ambiente de
Hortolândia/SP, trabalhará o minicurso “Atua-
ção Social: Criatividade e Meio Ambiente”. De
acordo com o educador, o objetivo deste, é
despertar nas pessoas o ímpeto de agir de
forma inovadora e responsável em prol de
questões sociais e ambientais. “Vamos fazer
exercícios para ampliar a criatividade pessoal
e também estimular pequenas soluções no dia-
a-dia para melhorar o meio ambiente”,
explicou.

 O tema qualidade de vida será o destaque
do minicurso “Estratégias de Promoção da
Qualidade de Vida no Local de Trabalho”. O
curso será ministrado pelo docente da
Faculdade de Educação Física, Roberto Vilarta
e pelos mestres em Educação Física na área
de Qualidade de Vida, Saúde Coletiva e
Atividade Física da FEF, Ricardo Martinelli
Massola e Jaqueline Gisnos Sonati.

Serão abordadas estratégias na prevenção
da dor e fadiga, melhoria da capacidade de
trabalho, minimização do estresse, nutrição,
entre outros assuntos relacionados ao tema.

Minicursos: diversidade de temas

Práticas Abusivas na Relação Homem x Trabalho
Palestrantes: Magda Senna Vulcano e Arlete de Souza Barros
(DPD - DGRH / Unicamp)
Local: AFPU - Auditório

Unicamp para todos: contribuições do  Laboratório de
Acessibilidade - Lab e do Grupo 'Todos Nós' – Unicamp
Acessível.
Será ministrado de forma interativa pela bibliotecária do
Laboratório de Acessibilidade, Deise Tallarico Pupo; pela
coordenadora do Grupo Todos Nós, Maria Teresa Eglér
Mantoan e por diversos pesquisadores do grupo, entre eles,
prof. João Vilhete Viegas D’Abreu, coordenador do NIED;
Fabiana Fator Gouvêa Bonilha, doutoranda e usuária do LAB;
Sílvia Helena Rodrigues de Carvalho, pedagoga especialista
do CEPRE/LAB.
Local: Extecamp - Mini Auditório

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Doméstico e
Institucional
Palestrante: Eglê Novaes (FEC / Unicamp)
Local: FEC - Auditório

Economia: O Melhor Tempero. Evite Desperdício!
Palestrante: Luciane Cristina Rosim Sundfeld (DND - HC )
Local: SIARQ - Auditório

Oficina Nutritiva
Palestrante: Luciana Gisele da Cunha Pinto (DND - HC)
Local: FEA - espaço Gourmet

Ler para Aprender
Palestrante: Ezequiel Theodo da Silva (FE / Unicamp)
Local: FE - Mini-auditório da biblioteca

Contando Contos
Palestrante: Maria Lúcia Neves (Instituto de Artes / Unicamp)
Local: BC - Sala de reuniões

Empreendedorismo
Palestrante: Paulo Lemos (INOVA / Unicamp)
Local: AFPU - Multiuso

Alternativas de software livre que funcionam bem e
geram economias
Palestrantes: Rubens Queiroz de Almeida, Gian Franco B.
Barcellini e Alexandra Ap. Marcelino  Toscaro (CCUEC)
Local: CCUEC - laboratório

Primeiros Socorros
Palestrante: Maria Angela Darros e Rosane Gomes Rocha
(Cecom / Unicamp)
Local: Gastrocentro

Desafios e Perspectivas na Prevenção de Acidentes
Palestrante: Celso Ribeiro de Almeida (Pres. CIPA / Unicamp)
Local: E.B. - sala EB 06

Educação Infantil na Perspectiva Lúdica
Palestrantes: Márcia Pinheiro e Magali Arnais (CAS - DAPE)
Local: DAC - Auditório

Cerimonial e Recepção Qualificada na Universidade
Palestrante: Maria Angélica Pfister (Reitoria / Unicamp)
Local: CCUEC - Auditório

Informação Sobre Drogas: Uma Estratégia de
Prevenção
Palestrantes: Renata Cruz Soares Azevedo e Elson da
Silva Lima (Viva Mais - PRDU / Unicamp)
Local: Basico - PB 12

Teleduc - Ambiente Virtual de Aprendizagem
Palestrante: Edilene Aparecida Ropoli e Reynaldo Pires
(CCUEC / Unicamp)
Local: FE - ED 08

Uso eficiente dos Sistemas Digitais de Informação a
partir das Bibliotecas da Unicamp
Palestrante: Regina Aparecida Blanco Vincentini
(Biblioteca Central / Unicamp)
Local: BC - Espaço Universia

Ética e Profissionalismo no Serviço Público
Palestrante: Wania Maria Moreno  (Procuradoria Geral /
Unicamp)
Local: DGA - Auditório

Introdução à Linguagem Brasileira de Sinais -
Libras
Palestrante: Andréa da Silva Rosa  (FCM - Cepre)
Local: HC - Anfiteatro

Estratégias de Promoção da Qualidade de Vida no
Local de Trabalho
Palestrantes: Roberto Vilarta, Ricardo Martinelli Massola e
Jaqueline Gisnos Sonati (FEF / Unicamp)
Local: FEF - sala da Congregação

Currículo Lattes e Sipex: Tornando-os Acessíveis
Palestrantes: Luis Ribeiro Villela Filho (Feagri / Unicamp)
Local: FEAGRI - Laboratório

Biossegurança e o Ambiente de Trabalho
Palestrantes: Andrea Domênica Teodoro da Silva,
Laurione Cândido de Oliveira, Maria José Landi Franco
Bartelega e Marco Antônio Alves de Moraes. (HC /
Unicamp)
Local: AFPU - PDG

Estratégias para aprendizado da Língua Inglesa
Palestrante: Rubens Queiroz de Almeida (CCUEC)
Local: IFCH - Auditório 2

Atuação Social: Criatividade e Meio Ambiente
Palestrante: Odair Marques da Silva (Educador social,
Analista de Sistemas Sr / Unicamp)
Local: FEAGRI - Anfiteatro

A negociação como parte do nosso cotidiano
Palestrante: Orlando Carlos Furlan (Advogado, Professor
Universitário e Assistente Técnico de Unidade - Instituto
de Economia - Unicamp)
Local: IE - Auditório

Saúde Animal X Métodos Padronizados de Controle
de Doenças nos Biotérios
Palestrante: Rovilson Gilioli (Diretor da Divisão
Tecnológica e Chefe do Laboratório de Controle de
Qualidade Animal do Cemib/Unicamp)
Local: CT - Auditório

Confira os locais onde serão realizados
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Ciclo de palestras ocorre
nos três dias do evento

JOSÉ TADEU JORGE
Reitor da Unicamp, é pro-
fessor titular na Faculdade
de Engenharia Agrícola. Foi
diretor da Feagri de 1987 a
1991, diretor-executivo da
Funcamp de 1990 a 1992,
chefe de gabinete da Reitoria
de 1992 a 1994, pró-reitor
de Desenvolvimento Univer-
sitário de 1994 a 1998. De
1999 a 2002 foi diretor da

Feagri e de 2002 a 2005 ocupou o cargo de vice-rei-
tor da Unicamp, à frente da Coordenadoria Geral da
Universidade.
Conferência: “A Unicamp e a sua história: o papel
e a contribuição dos profissionais de apoio ao ensino,
pesquisa e extensão”
Local: Centro de Convenções da Unicamp, às 15h

2ª
feira29 de setembro

3ª
feira30 de setembro

SONISLEY
SANTOS MACHADO
Mestre em Psicologia pela
Universidade de Brasília, a
carioca Sonisley Santos
Machado,  ocupa o cargo de
Coordenadora de Progra-
mas de Capacitação da
ENAP (Escola Nacional de
Administração Pública). É
também professora dos

cursos de MBA de Gestão de Pessoas na UPIS -
Faculdades Integradas, e na Universidade Católica
de Brasília.
Para Sonisley é fundamental que colaboradores e
Instituição estejam sintonizados e saibam a impor-
tância que um representa para o outro. “As pessoas
precisam se sentir parte do processo, tanto quanto a
instituição também precisa perceber as pessoas no
processo”.
Tema da Palestra: Como as ações dos profissionais
refletem as ações estratégicas da Instituição
Local: Centro de Convenções da Unicamp - Auditório
1, das 9h às 10h

DERMEVAL SAVIANI
É professor emérito da Uni-
camp e possui graduação
em Filosofia pela Pontifícia
Universidade Católica de
São Paulo e doutorado em
Filosofia da Educação, pela
mesma universidade. Co-
ordenador Geral do Grupo
de Estudos e Pesquisas
História, Sociedade e Educação no Brasil, Saviani é
um dos maiores pensadores contemporâneos sobre
a Educação brasileira e as diversas implicações sociais
desta. Atua na área de Educação, com ênfase em
Filosofia e História da Educação,  principalmente nos
seguintes temas: educação brasileira, legislação do
ensino e política educacional, história da educação,
história da educação brasileira, historiografia e
educação, história da escola pública, pedagogia e
teorias da educação.
Tema da Palestra: Universidade pública e transfor-
mação social: o dilema produtividade-qualidade na
produção científica.
Local: C. Convenções- Auditório 2 - das 9 às 10h

JAMIRO DA SILVA WANDERLEY
Professor da Faculdade de
Ciências Médicas da Uni-
camp, médico do trabalho
no Centro de Pesquisa Re-
nato Archer, consultor de
empresas e palestrante na
área de qualidade dos rela-
cionamentos e saúde. É
também membro da Acade-
mia Brasileira de Mágicos.
Na palestra, Jamiro pretende focar, de forma descon-
traída, a qualidade de vida no ambiente de trabalho.
“É um momento oportuno para buscarmos a reflexão
sobre as atividades que desenvolvemos e  sobre nossas
performances de atuação”, enfatizou.
Tema da Palestra: As dimensões da qualidade de
vida no ambiente de trabalho.
Local: C.Convenções - Auditório 3, das 9h às 10h

DANIEL PIZA
Colunista do jornal O
Estado de São Paulo e
comentarista do canal
GloboNews e da rádio
CBN, Daniel Piza, iniciou
sua carreira no jornalismo
no ano de 1991. Um ano
depois, teve passagem pela
Folha de São Paulo, onde
atuou como repórter, reda-
tor e editor-assistente. Em meados do ano 2000,
retornou ao “Estadão” como editor-executivo e
colunista cultural. Piza é autor de 14 livros, entre os

quais se destacam quatro coletâneas, dois romances,
dois perfis e a biografia de Machado de Assis. Segundo
o jornalista, aprofundar as discussões sobre os pro-
blemas nacionais é de fundamental importância para
o crescimento da nação. “A intenção é levar o de-
bate para além do Fla-Flu, das dicotomias passionais
e reducionistas. Não é verdade que o Brasil esteja
quase lá, como dizem alguns. Há muito por andar”,
afirmou.
Tema da Palestra: Reflexões em torno do Ufanismo,
ou não!
Local: Centro de Convenções da Unicamp - Auditório
2, das 10h45 às 11h45.

ROGÉRIO DE JESUS PEDRO
Professor doutor da Facul-
dade de Ciências Médicas
da Unicamp e coordenador
do grupo de Infecção pelo
HIV/AIDS da FCM/HC -
Unicamp. Na palestra
pretende apresentar dados
da pandemia mundial e sua
exposição no Brasil, com
informações do Programa
Nacional DST/AIDS. Em
seguida, vai discutir o modelo de assistência aos
pacientes, implantado no HC/UNICAMP e o envolvi-
mento multiprofissional. De acordo com Rogério, a
importância em tratar desse tema está relacionada a
“criar modelos que possam ser reaplicados em outras
instituições públicas, voltadas a atenção integral aos
pacientes com Aids”.
Tema da Palestra: Construção de um modelo de
assistência à saúde e promoção da cidadania.
Local: C. Convenções - Auditórios 1, 2 e 3, das 14h
às 15h

LUÍS NORBERTO
PASCOAL
Nascido em Campinas, Luís
Norberto Pascoal, 61, é
presidente da DPaschoal,
um grupo brasileiro diversifi-
cado, com atuação no
mercado automotivo, na
construção civil, em agro-
business e em setores de
tecnologia. Membro ativo da comunidade, Pascoal
atua no conselho de diversas entidades, incluindo a
Fundação Educar DPaschoal, onde edita livros
infanto-juvenis e pesquisa sobre protagonismo e
educação pública,  Federação das Entidades Assisten-
ciais de Campinas (FEAC),  Instituto WCF-Brasil e
IBMEC São Paulo.
Tema da Palestra: Responsabilidade Social e
Desenvolvimento Profissional
Local:  Centro de Convenções da Unicamp - Auditó-
rios 1,2 e 3 das 15h45 às 16h45

Conheça os palestrantes
convidados

Solenidade de Abertura
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O papel dos diversos segmentos profissionais da Unicamp:
quadro atual e perspectivas

Geraldo Di Giovanni (presidente)
Graduado em Ciências Sociais pela Unesp, mestre e doutor em Sociologia pela USP, Geraldo
Di Giovanni é professor doutor da Unicamp, com atuação voltada para os Estudos de Políticas
Públicas. Possui ainda pós-doutorado pela Associazione Latino Americana Per La Recerca
(Itália). Atualmente, é Chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Ensino Superior e membro
do Conselho Estadual de Educação.

Tereza Dib Zambon Atvars
Graduada no curso de Química pela Universidade Federal de São Carlos, Teresa Dib
Zambon Atvars possui também os títulos de mestre em Química e doutora em Ciências,
ambos concedidos pelo Instituto de Química da Unicamp. Atualmente, trabalha nas áreas de
Físico-Química e Ciência de Materiais, com ênfase em materiais poliméricos, semicondutores
e luminescentes, da Unicamp.
Para Tereza, o II SIMTEC é uma oportunidade dos funcionários analisarem a Unicamp de
dentro para fora. “Avaliar o andamento das ações que fazem da Unicamp a melhor
universidade do país, onde estamos e onde queremos chegar”, afirmou.

João Francisco Duarte Junior
Formado em Psicologia, mestre e doutor em Educação, João Francisco Duarte Junior é
professor da graduação e da pós-graduação do Instituto de Artes da Unicamp.
Quanto ao evento, acredita que o II SIMTEC é uma oportunidade singular para que os
colaboradores reflitam sobre a importância de seus afazeres, independente de cargo ou
função, no contexto global da universidade. “Espero que o II SIMTEC possa abrir espaço
para a realização de reflexões a partir das vivências e atividades que os funcionários exercem
na Unicamp”, concluiu.

Rubens Maciel
Professor titular da Unicamp, graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal
de São Carlos, mestre em Engenharia Química pela Unicamp e PhD em Engenharia Química
pela Leeds Metropolitan University, da Inglaterra.  Trabalha atualmente com atividades
específicas relacionadas à Engenharia Química, como: modelagem, simulação, otimização
e controle de processos. Desenvolve também Processos Químicos – química verde -,
Petroquímicos e Biotecnológicos.
Quanto ao  SIMTEC, espera que o evento traga crescimento profissional aos colaboradores
da universidade. “Motivar os participantes para a necessidade de aperfeiçoamento contínuo
para mitigação de falhas e otimização dos procedimentos, e contribuir com favorecimento
do crescimento pessoal dos quadros da Universidade”, finalizou.

PAULO DANIEL BARRETO LIMA
Consultor em Desenvolvimento
Gerencial, é Mestre em Admi-
nistração pela Universidade de
Brasília e voluntário da Rede
Nacional da Gestão Pública,
que integra o Programa Nacio-
nal de Gestão Públ ica e
Desburocratização . Especialista
em Gestão Pública e Qualidade
em Serviços pela Universidade Federal da Bahia, é
também autor do livro “A Excelência em Gestão
Pública”.
Segundo o palestrante, o assunto a ser discutido tem
forte ligação com o cotidiano profissional dos traba-
lhadores e por isso é importante “O foco da palestra
é voltado para os resultados que realmente interessam,
ou deveriam interessar, ou seja, aqueles que agregam
valor ao cidadão, à sociedade e aos profissionais da
instituição. São resultados que vão além do fazer por
fazer, dizem respeito à mensuração do benefício do
que foi feito, tanto para quem fez como quem para
recebeu”, explicou o consultor.
Tema da Palestra: Gestão orientada por resultados
Local: C.Convenções  - Auditório 1, das 9h às 10h.

MARCELO KNOBEL
Professor titular do Instituto de
Física Gleb Wataghin, da Uni-
camp, atua com pesquisas em
magnetismo e materiais mag-
néticos. Pesquisador do Labjor/
Nudecri trabalha também com
divulgação científica.
Em sua palestra mostrará o tra-
balho desenvolvido no museu
junto à comunidade e explicará
como desenvolver projetos de interesse para a
sociedade. “Divulgar a ciência é parte fundamental
de nossa missão, como produtores e disseminadores
do conhecimento. Certamente, a comunidade da Uni-
camp direta ou indiretamente, está envolvida nesse
processo. Assim, buscarei estabelecer uma conversa
com outros participantes deste esforço”, explicou.
Tema da Palestra: O papel dos profissionais da
Universidade no processo de consolidação do Museu
Exploratório de Ciências – Unicamp.
Local: C. Convenções - Auditório 2, das 9h às 10h.

GASTÃO WAGNER DE SOUSA CAMPOS
Professor ti tular da
Unicamp, possui doutorado
em Saúde Coletiva pela
mesma universidade. Atua
no Departamento de
Medicina Preventiva da
Faculdade de Ciências
Médicas da Unicamp  e, na
palestra, pretende discutir o
trabalho interdisciplinar e a
organização em equipes
multiprofissionais. “Temos

4ª
feira01 de outubro

realizado vários seminários sobre saúde pública,
políticas públicas, entre outros, com participação de
gente da universidade e da comunidade. É uma
tendência contemporânea importante, a necessidade
de articulação entre várias profissões e especia-
lidades”, destacou.
Tema da Palestra: Sensibilidade e Cotidiano
Local: C.Convenções - Auditório 3, das 9h às 10h.

ROBERTO ROMANO
Professor titular de Filosofia e
Ética na Unicamp, doutor em
Filosofia pela École des Hautes
Études en Sciences Sociales de
Paris e membro do Instituto de
Filosofia e de Ciências Humanas
da Unicamp, é autor dos livros
"Brasil, Igreja contra Estado", de
1979, "Copo e Cristal, Marx Romântico", de 1985, e
"Conservadorismo Romântico", de 1997. Os artigos
de Roberto Romano também são publicados semanal-
mente no jornal Correio Popular, de Campinas.
Tema da Palestra: A Ética e o Profissional Público.
Local: Centro de Convenções da Unicamp- Audi-
tórios 1, 2 e 3, das10h45 às 11h45

REINALDO BULGARELLI
Consultor e sócio-diretor da Txai-
Consultoria, empresa que atua
nas áreas da sustentabilidade e
responsabilidade social, trabalha
ainda como coordenador acadê-
mico do curso de Responsa-
bilidade Social da FGV/SP e é pro-
fessor do curso de Especialização em Gestão de
Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa do
Instituto de Economia da Unicamp. Fundador do
“Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de
Rua”, também foi responsável pela implantação do
projeto Geração XXI, primeira ação afirmativa com
jovens negros no Brasil. Há cerca de 30 anos, dedica
parte de sua carreira à questão da criança e do
adolescente. Segundo Bulgarelli, sua palestra será
ministrada da forma mais natural possível. “Trato a
valorização da diversidade de forma leve e simples
porque estamos falando de algo que adiciona valor
a todos. Coisas da vida devem ser abordadas com
simplicidade”.
Tema da Palestra: Valorização, promoção e gestão
da diversidade nas organizações
Local: Centro de Convenções da Unicamp - Audi-
tórios 1, 2 e 3 das 14h às 15h

Mesa-Redonda encerra Ciclo de Palestras
01 de outubro, auditórios 1, 2 e 3, das 15h30 às 17h
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Registros de uma caminhada
A Comissão Organizadora do II Simtec, designada

pelo reitor José Tadeu Jorge, trabalha arduamente
desde maio de 2007 na organização do evento. O
grupo foi se ampliando naturalmente e todas as
contribuições apresentadas foram incluídas, expres-
sando a diversidade que também se expressa na
Universidade. Isso foi determinante na excelente
formatação final do evento. Foram muitas reuniões –
e ainda estão ocorrendo para definir os detalhes do
evento, que não são poucos: a análise dos trabalhos
inscritos teve relevante ação da Comissão Científica
extraída da Comissão Geral. O grupo todo elaborou
a definição da programação, lista de palestrantes
convidados, logística (infra-estrutura do local,
transporte, salas para minicursos, etc.), material de
divulgação, confecção de CDs, livro de resumos,
pôsteres, entre outros. Nas fotos desta página,
registros de uma longa caminhada e uma homena-
gem aos integrantes da Comissão Organizadora que,
desde o início, não mediu esforços para que o II Simtec
se tornasse um evento à altura da Unicamp, uma
instituição nacionalmente respeitada e ,neste evento,
muito bem representada pelos membros desta
Comissão. Uma menção de reconhecimento também
ao grupo de suporte, do qual participaram funcio-
nários e estagiários do GGBS. Por compreenderem a
importância do evento, houve dedicação que em
muito extrapolou as expectativas, em aspectos
quantitativos e qualitativos. E assim se fez o II SIMTEC,
um processo que continua.

Um galo sozinho não tece uma manhã:

ele precisará sempre de outros galos

(...)

para que a manhã, desde uma tela tênue,

se vá tecendo, entre todos os galos.

João Cabral de Melo Neto,
em Tecendo a Manhã
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Programação do II SIMTEC
15:45 às 17:00 Intervalo

15:45 às 17:00
Auditórios 1, 2 e 3
Mesa Redonda: O papel dos diversos segmentos profissionais
da Unicamp: quadro atual e perspectivas.
Geraldo Di Giovanni (Secr. Ensino Superior / Unicamp)
João Francisco Duarte Jr. (Instituto de Artes / Unicamp)
Rubens Maciel Filho (FEQ /Unicamp)
Teresa Dib Zambon Atvars (IQ / PRPG / Unicamp)
Coordenador: Kleyton Levy

17:00 às 17:30 Debate

17:30
Sessão solene de encerramento do evento

Atividades paralelas no Ginásio
09:00 às 17:30
Feira de produtos e serviços e exposição de pôsteres
Pôsteres

29 de Setembro (segunda-feira)

Período da manhã: Mini-Cursos (veja página 3)

14:30
Solenidade de abertura do evento
Apresentação Musical
Inaicyra Falcão dos Santos
Instituto de Artes - Unicamp

15:00
Conferência: "A Unicamp e a sua história: o papel e a
contribuição dos profissionais de apoio ao ensino, pesquisa e
extensão"
José Tadeu Jorge (Reitor - Unicamp)

16:00
Abertura da mostra de trabalhos (pôsteres);
Abertura da feira de produtos e serviços;
Atividades culturais;
Momento de Confraternização.

30 de Setembro (terça-feira)

Palestras nos Auditórios

09:00 às 10:00
Auditório 1 - Eixo Temático I: Administração e Gestão
Tema da Palestra: Como as ações dos profissionais refletem
as ações estratégicas da Instituição.
Palestrante: Sonisley Machado (Escola Nacional de
Administração Pública – ENAP)
Coordenador de Mesa: Alice Helena de Danieli

09:00 às 10:00
Auditório 2 - Eixo Temático II: Projetos institucionais no
desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.
Tema da Palestra: Universidade pública e transformação
social: o dilema produtividade-qualidade na produção científica.
Palestrante: Dermeval Saviani  (FE- Unicamp)
Coordenador de Mesa: Vera Regina Toledo Camargo

09:00 às 10:00
Auditório 3 - Eixo Temático III: Desenvolvimento Humano,
Saúde e Qualidade de Vida.
Tema da Palestra: As Dimensões da qualidade de vida no
ambiente de trabalho.
Palestrante: Jamiro da Silva Vanderley (FCM / Unicamp)
Coordenador de Mesa: Maria da Graça Freitas de Aquino

10:00 às 10:15  Debate

10:15 às 10:45  Intervalo

10:45 às 11:45
Auditório 2
Tema da Palestra: Reflexões sobre o ufanismo.
Palestrante: Daniel Piza (mais)
Jornalista e colunista do jornal O Estado de São Paulo e
comentarista da Globonews)
Coordenador de Mesa: Jeverson Barbieri

11:45 às 12:00  Debate

12:00 às 13:00 Intervalo para o almoço

13:00 às 14:00  Pôsteres

14:00 às 15:00  Auditórios 1, 2 e 3
Tema da Palestra: Construção de um modelo de assistência à
saúde e promoção da cidadania.
Palestrante: Rogério de Jesus Pedro (FCM / Unicamp)
Coordenador de Mesa: Arlete de Souza Barros

15:00 às 15:15 Debate

15:15 às 15:45 Intervalo

15:45 às 16:45
Auditórios 1, 2 e 3
Tema da Palestra: Responsabilidade Social e Desenvolvimento
Profissional
Palestrante: Luís Norberto Pascoal (Fundação Educar / presidente
da DPaschoal)
Coordenador de Mesa: Edison Cardoso Lins

16:45 às 17:00 Debate

Atividades paralelas no Ginásio
10:00
Homenagem do Dia dos Secretários (somente para os secretários)
 08:00 às 20:00
Feira de produtos e serviços e exposição de pôsteres

01 de Outubro (quarta-feira)

Palestras nos Auditórios

09:00 às 10:00
Auditório 1 - Eixo Temático I: Administração e Gestão
Tema da Palestra: Gestão orientada por resultados
Palestrante: Paulo Daniel Barreto Lima (Consultor na Área de
Desenvolvimento Gerencial)
Coordenador de Mesa: Tereza Helena Portela Freire de Carvalho

09:00 às 10:00
Auditório 2 - Eixo Temático II: Projetos institucionais no
desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão
Tema da Palestra: O papel dos profissionais da Universidade no
processo de consolidação do Museu Exploratório de Ciências –
Unicamp.
Palestrante: Marcelo Knobel (Instituto de Física / Unicamp)
Coordenador de Mesa: Airton Lourenço

09:00 às 10:00
Auditório 3 - Eixo Temático III: Desenvolvimento Humano, Saúde
e Qualidade de Vida
Tema da Palestra: O Trabalho e a Subjetividade no
contemporâneo: dilemas e potencialidades.
Palestrante: Gastão Wagner de Sousa Campos (FCM /Unicamp)
Coordenador de Mesa: Estela Dall’Oca Tozetti Madi

10:00 às 10:15  Debate

10:15 às 10:45  Intervalo

10:45 às 11:45
Auditórios 1, 2 e 3
Tema da Palestra: A Ética e o Profissional Público.
Palestrante: Roberto Romano (IFCH - Unicamp)
Coordenador de Mesa: Edison Cardoso Lins

11:45 às 12:00  Debate

12:00 às 13:00 Intervalo para o almoço

10:00 às 10:15 Pôsteres

14:00 às 15:00
Auditórios 1, 2 e 3
Tema da Palestra: Valorização, promoção e gestão da diversidade
nas organizações.
Palestrante: Reinaldo Bulgarelli (Sócio-diretor da Txai Consultoria /
Professor da FGV )

15:00 às 15:15 Debate

29 de Setembro (segunda-feira)

14:30 Cerimônia de abertura do II SIMTEC
Hino Nacional - Inaicyra Falcão (cantora lírica, docente
da Unicamp)

Apresentação musical – Grupo do NIDIC – Núcleo de
Integração e Difusão Cultural

30 de Setembro (terça-feira)  - Palco do Ginásio

10:00 Homenagem ao Dia dos Secretários
Apresentação com profissionais da Agência Magic
Business, que possui os melhores mágicos do Brasil.

12:30  Grupo Trompetando

13:30  MPB violão e voz com Avelino Bezerra

01 de outubro (quarta-feira) - Palco do Ginásio

12:30 Apresentação do Coral Zíper na Boca
Coral constituído por alunos de graduação e pós-
graduação, funcionários e docentes da Unicamp.
Regente: Vivian Nogueira
Monitores: Ruxelli Lóia (preparação vocal) e Danilo
Demori (pianista)

Todos os dias do evento - das 09:00 às 18:00

Exposição “Uma visão da UNICAMP”
Fotos do arquivo de Beeroth de Souza, funcionário da
Unicamp e fotógrafo.

Mostra de Orquídeas
Com informações sobre cultivo e cuidados e estande de
vendas / participação da Associação Campineira de
Orquidófilos

PROGRAMA
CULTURAL
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Recordista de trabalhos
Maria Elenice é a profissional que mais submeteu trabalhos ao II SIMTEC

A psicóloga clínica da Unicamp/CECOM
– Centro de Saúde da Comunidade – Maria
Elenice Quelho Areias é a participante com
maior número de trabalhos inscritos no II
SIMTEC, são oito no total. Formada em
psicologia pela PUC-Campinas, mestre em
Educação pela UFSCAR e doutora em Saúde
Mental pela Faculdade de Ciências Médicas
da Unicamp, Maria Elenice atua na universi-
dade há 22 anos.

Em entrevista ao Jornal do GGBS, a psi-
cóloga fala sobre sua expectativa para o evento
e também sobre sua atuação no ISimtec.
Confira.

Qual sua expectativa para o II Simtec?
Maria Elenice - A expectativa para o II

SIMTEC é poder compartilhar as experiências
e trabalhos que são desenvolvidos na
UNICAMP pelos técnicos de diferentes áreas
de atuação. Meu objetivo maior é divulgar
trabalhos desenvolvidos pela equipe médica do
CECOM e pelo Laboratório de Saúde Mental
e Trabalho.

Qual a importância do evento em sua
opinião? O que o II Simtec representa
para você?

Maria Elenice - Acho louvável a promoção
de eventos desta natureza. É uma oportunidade
dos profissionais divulgarem seus trabalhos e
de proporcionar intercâmbio de conhecimentos
entre as diversas áreas. Nós, profissionais da
saúde, estamos trabalhando muito e cada vez
mais. Precisamos parar um pouco e refletir o
quê e como estamos fazendo. O SIMTEC dá
oportunidade de mostrar outras faces do clínico

(médico, psicólogo, enfermeiro), além do
atendimento. O funcionário público tende a
desmotivação pela falta de reconhecimento no
trabalho. O SIMTEC permite que o profissional
seja valorizado na divulgação dos seus
trabalhos.

No I Simtec, em 1997, você atuou
como palest rante.  como foi a
repercussão da sua apresentação?

Maria Elenice- A repercussão do trabalho
foi bastante positiva. O I SIMTEC me deu a
oportunidade de divulgar dentro da
Universidade, as pesquisas que a Assessoria
de Desenvolvimento e Capacitação Profissional
da DGRH (Diretoria Geral de Recursos
Humanos) vinha desenvolvendo e publicando
em congressos internacionais. Apresentei:
Stressfull Life Events in University Workers. IN:
Abstract of X World Congress of Psychiatry, em
Madri (Espanha) em agosto de 1996 e The
risk of university workers developing mental or
physical illness due to undesirable or desirable
external changes in life”. IN: Abstract of XV
World of Social Psychiatry, em Roma( Itália) em
setembro de 1995.

Você pode nos adiantar alguns dos
temas dos seus trabalhos?

 Maria Elenice – Tem dois pôsteres sobre
Assédio Moral. Um sobre “Os aspectos Psico-
lógicos do Assédio Moral” que é um estudo
sobre a questão: O que leva alguém a desejar
destruir, humilhar o outro? Resposta: são os
sentimentos de inveja e de poder. Temos aten-
dido inúmeros pacientes com queixas de
assédio moral e o aprofundamento do assunto

nos permitiu avançar no conhecimento sobre
o assunto, sobretudo através dos pesquisadores
do Laboratório de Saúde Mental e do Trabalho.
Outro pôster sobre Assédio Moral foi feito em
parceria com o advogado e professor de Direito,
Sérgio Gerim, onde fizemos pesquisa sobre a
importância da intencionalidade de causar
dano. É um dado fundamental no Direito, mas
não tem a mesma importância para os
profissionais da Saúde. Outro trabalho
chamado “Desafios e Sofrimentos no trabalho
do professor” é resultado de um trabalho como
psicóloga com mais de 500 professores de
matemática inseridos no Programa Teia do Sa-
ber.

Detalhe de um dos oito pôsteres de  Maria
Elenice que serão expostos no IISimtec
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II SIMTEC gera expectativa entre participantes
Funcionários terão seus trabalhos expostos ao público durante o evento

Os profissionais que inscreveram trabalhos no II
SIMTEC terão que aguardar somente mais alguns dias
para assistirem à exposição de seus projetos, que
acontece de 29 de setembro a 1 de outubro, durante
os três dias do simpósio. O evento vai abrigar 560
trabalhos e todos serão expostos em forma de pôsteres.
A intenção é divulgar novas idéias e experimentos
relacionados às tarefas diárias dos funcionários dentro
da universidade.

Segundo Edison Lins, presidente do Comitê
Organizador do II SIMTEC, a apresentação dos
trabalhos deve ser um dos pontos de destaque do
evento. “Vai ser muito interessante conhecer a
intensidade da produção de colegas profissionais nos
contextos acadêmico e científico da Unicamp. Há
trabalhos surpreendentes pelo alcance e pela
qualidade”, comentou Lins.

O Jornal do GGBS entrevistou alguns funcioná-
rios que irão apresentar trabalhos, para checar qual
a expectativa para o II SIMTEC. Confira.

Carlos Aparecido Zamai,
atua hoje como profissional
de laboratório. Doutorando
em Educação Física, trabalha
na Unicamp há mais de 15
anos. No I SIMTEC - realizado
em 1997 – apresentou dois
trabalhos.

Qual t rabalho você
vai  apresentar no I I
SIMTEC?

Zamai - Vou apresentar
dois projetos. O primeiro é
chamado de “Implantação do

Programa de Convivência e Atividade Física na
Unicamp- Mexa-se”. Trata-se do estudo de práticas
de atividades físicas orientadas na melhoria da
qualidade de vida e da saúde de sujeitos sedentários.
O segundo sugere a implantação da dança de salão
na melhoria da qualidade de vida de funcionários e
alunos da Unicamp.

Que t ipo de avanço você pre tende
apresentar com a expos ição dos seus
trabalhos?

Zamai - Continuar estudando as contribuições da
prática de atividades físicas,  orientadas na melhoria
da qualidade de vida e da saúde de sujeitos
sedentários.

Qual a sua expectativa quanto à exposição
de seu trabalho no II SIMTEC?

Zamai - A melhor. Um espaço onde poderemos
trocar experiências, conhecer outros profissionais e
suas pesquisas. Espero que as pessoas percebam a
importância de cuidar melhor da saúde através da
prática de atividades físicas e de uma melhor
alimentação.

O que você espera do simpósio?
Zamai - Um grande evento, com oportunidades

ímpares quanto à troca de experiências e
enriquecimento dos nossos conhecimentos.

Graduada em Pedagogia,
mestre em Ensino e Formação
de Professores e especialista
em Psicopedagogia pela
Unicamp, Márcia Aparecida
da Silva Pinheiro,  trabalha na
universidade há mais de 30
anos. No II SIMTEC, além de
apresentar um trabalho,
também vai ministrar – em
parceria com Magali Arnais
– o minicurso “Educação
Infantil na Perspectiva Lúdica”.

Qual trabalho você vai apresentar no II
SIMTEC?

Márcia - Saberes sociais, Familiares e Profissionais
das Educadoras de Creche. O trabalho consiste em
um recorte da dissertação de mestrado defendida na
FE/UNICAMP, orientada pela profa. dra. Ana Lúcia
Guedes Pinto. Destaca a formação profissional das
professoras de creche. Essa apresentação é parte de
um estudo que será apresentado no México em breve.

Que t ipo de inovações você pre tende
apresentar com a exposição do seu trabalho?
Qual seu principal objetivo?

Márcia - Jogar luzes sobre a importância da
formação em três aspectos: para a universidade, para
as professoras e para as famílias usuárias. A formação
- em serviço - resulta na melhoria da prática profis-
sional e em atendimento de qualidade. Educar e cuidar
de crianças pequenas é algo que podemos até apren-
der na escola, mas apenas a prática agregada à teoria
é que dá visibilidade e pode transformar o lugar so-
cial das professoras de creche.

Qual a sua expectativa quanto à exposição
de seu trabalho no II SIMTEC?

Márcia - É mostrar que o espaço da educação de
crianças pequenas, a creche, está se transformando,
deixando de ser um espaço onde a criança era
“deixada”, para um espaço de educação e cuidados.

Psicólogo do departa-
mento de Neurologia da
Faculdade de Ciências Médi-
cas da Unicamp, Marcos
Antônio Barg, é mestre em
Psicologia Clínica e possui
especialização em Psicologia
Hospitalar. Barg trabalha na
Unicamp há quase 20 anos.

Quais trabalhos você
vai apresentar no evento?

Barg - Serão três trabalhos
que abordam questões como cuidados paliativos,
atenção a pessoas enlutadas e o processo de doação
de órgãos.

Que tipo de melhorias ou inovações você
pretende divulgar com seus trabalhos?

Barg - Inicialmente, divulgar a importância do
trabalho de apoio e suporte psicológico a pessoas
enlutadas. Também oferecer subsídios para se pensar
na questão do luto, do ponto de vista institucional,
ou seja, qual o suporte que existe (ou poderíamos
oferecer) para o funcionário que esteja passando por

perdas significativas recentes. Com o processo de
experiência da doação, melhorar a questão da
abordagem aos familiares de pacientes com morte
encefálica, no sentido de melhorar o processo de
captação e transplante de órgãos. Quanto à questão
dos cuidados paliativos nas doenças degenerativas
ressaltar a necessidade de se pensar no papel da
família dos pacientes portadores de doenças
degenerativas fatais.

Quais sensações você acredita que seus
trabalhos vão causar? Por quê?

Barg -  Na verdade, esses temas não são assuntos
muito divulgados, pois existe um certo preconceito
em se falar sobre a morte.  Para os que aceitarem o
desafio de ler qualquer um dos trabalhos, podem ser
que fiquem pensativas, até preocupadas consigo e
com seus entes queridos. Talvez façam uma reflexão
sobre suas vidas, porque falar desses temas é também
falar sobre a vida. Porém, a questão da finitude, do
ciclo da vida, isto às vezes assusta. Mas acredito que
terá um impacto positivo, pois os três trabalhos
apontam para aspectos que tendem a valorizar o ser
humano, resgatar sua dignidade e apontam para
mudanças nas relações de cuidado.

Com mais de 22 anos de
carreira profissional dedicados
à Unicamp, Ademilde Felix
ocupa atualmente o cargo de
Assistente Técnico da Direção
(ATU) na Faculdade de En-
genharia Elétrica e de
Computação - FEEC. Dou-
tora em Lingüística aplicada
e graduada em Letras, Ade-
milde acredita que o “II
SIMTEC é uma conquista dos
trabalhadores”.

No que consiste o trabalho que você vai
apresentar no II SIMTEC?

Ademilde - Vou apresentar o trabalho intitulado
“Livros Livres – vamos adotar essa idéia?” que
apresenta uma alternativa de estímulo à leitura por
meio do movimento intitulado “Livros Livres”
(bookcrossing). A idéia do movimento é basicamente
deixar um livro que se tem em casa em algum lugar
público para que ele seja encontrado por uma outra
pessoa que, depois de lê-lo, o deixará em outro lugar
público, e assim por diante. Tendo-se essa idéia em
mente, a comunidade da FEEC foi estimulada a trazer
livros para fazerem parte do projeto. Vários membros
colaboraram com o movimento e também dele se
beneficiaram. Em uma primeira fase, foram trazidos
17 livros e todos foram levados. Estamos agora em
uma 4ª fase, para a qual aproximadamente 110 livros
foram trazidos.

Quais efeitos você acredita que seu traba-
lho vai causar?

Ademilde - É gratificante ver que pessoas da comu-
nidade param diante da prateleira de livros, começam
a analisar os diversos exemplares e escolhem um para
levar. O Brasil precisa também de leitores de livros e
não somente daqueles de jornais ou de revistas
semanais. Jornais e revistas informam e um bom livro
forma cidadãos mais críticos e mais conscientes.

Carlos  Zamai

Marcos Barg

Ademi lde Fel i x

Márc ia  Pinhei ro




