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Em entrevis ta exclus iva, rei tor  Tadeu Jorge faz  anál i se do GGBS

Esta última edição de 2008 do Jornal
GGBS, mostra que ao longo do ano que ora
se finda, houve um conjunto de atividades,
todas dentro do Planejamento aprovado pelo
Conselho de Orien tação do GGBS, em
fevereiro. São ações que vão ao encontro
das diversas áreas e dos diversos segmentos
que compõem esta grande Universidade.
Ações que incluem atendimentos individuais
emergenciais, mas que não se limitam a estes,
direcionando para a elaboração de progra-
mas e ações mais sistemáticas e de alcance
colet ivo. Assessorias às unidades, várias
palestras e cursos, aprimoramento administra-
tivo, apoio a eventos em várias unidades e
órgãos e parcerias viabilizadoras com muitos
deles.

Tudo isso fez parte das ações do GGBS
em 2008. Mas o ano de 2008 passará para
a  nossa história específica, como o ano em
que, com onze anos de expectativa, houve o
II SIMTEC – Simpósio de Profissionais da
Unicamp. Evento à altura da Un icamp,
organizado por funcionários e significando
abertura ou consolidação de espaço para
cen tenas de profissionai s que fazem da
Unicamp uma instituição de grande relevância
nacional e internacional. Relevância que
conta com a participação desses profissionais
que, com qualidade e comprometimento
institucional, fazem sua parte.

O ano termina com o GGBS devida-
mente cert ificado, dentro das normas da
Universidade, com quadro funcional, res-
pectivos perfis e requisitos estabelecidos. Isto
credencia ainda mais o GGBS para elaborar,
desenvolver,  continuar e ampliar a série de
ações para as quais o órgão foi implantado.
E novamente será decisivo o acompanha-
mento e avaliação do Conselho de Orienta-
ção  do GGBS, seus comitês específicos,  da
comunidade , enfim. 2009 com mais ações
diversificadas, integradoras e interativas. É a
nossa meta. Institucionalmente planejada.

Conhecer com profundidade a trajetória das áreas
de benefícios  da Unicamp, desde o início dos anos
90, foi impo rtante na elaboração do processo que
resultou na implantação do GGBS. Conhecedor do
tema como poucos, o reitor Tadeu Jorge, a certa altura
da sua gestão  à frente da Reitoria, decidiu que um
novo formato para esta questão deveria resultar de
um processo mais participativo e abrangente. Com
este propósito, foi designado um Grupo de Trabalho
que, por meses, debateu sobre os diversos aspectos
do vasto temário que compõe o assunto. Dois anos
depois, em entrevista que segue abaixo, o reitor avalia
o andamento dos trabalhos  do GGBS e dimensiona
o mesmo numa perspectiva presente e futura. Confira:

Qual a impo rtânc ia es tratégic a do GGB S
para a Univers idade?

Tade u Jo rg e:  Qualquer instituição que tem
funcionários que possam atuar com o menor número
possível de problemas extra-trabalho, certamente vai
produzir um trabalho mais adequado e eficiente. Isso,
no serviço público, em geral, tem uma importância
toda especial porque trabalha diretamente com a
população, com a sociedade. E o GGBS visa justa-
mente permitir essa condição de tranqüilidade, para
que os trabalhado res da Univers idade po ssam
desempenhar suas  atividades  sem maiores
preocupações, por meio de programas e ações
direcionadas.

O GGB S é  vis to  c omo  um novo  modelo
de gestão .  Quais  exemplos  qualif ic am o órgão
como  um modelo  ino vador?

T. J . : Sem dúvida é um novo modelo  de gestão
que utilizamos na Unicamp há alguns anos. O Grupo
Gestor tem como característica ser um órgão que
executa atividades discutidas, debatidas, pensadas
por um Conselho representativo das diversas áreas
da Universidade. Esse Conselho permite criar um
sistema de captação e qualificação das necessidades
e aprofundar o debate de como a Instituição poderia
interc eder de f o rma po s itiva, aux iliando  a
comunidade.  O GGBS tem utilizado esse modelo
inovador de gestão, com pesquisas de campo para
saber a opinião de funcionários e professores e, assim,
equacionar questões importantes na visão deles.

O G GB S s e di f er en c ia  d e mod el o s
anterio res ? Em quais  aspec to s  podem ser
percebidas  es sas dif erenças?

T.J . :  Sim. A diferença mais importante é que o
viés  assistencialista predominava nos modelos
anteriores. Era algo na linha de resolver problemas à
la carte. Logicamente, isso não otimiza tudo e você
perde a visão do conjunto. O GGBS, ao contrário
disso, procura equacionar problemas  que dizem
respeito aos servidores num contexto geral e trata
dessas questões, pois possui um sentido de analisar
o conjunto. Exemplo disso é o crédito  consignado,
que equaciona o problema imediato das pessoas,
proporcionando o acesso ao crédito. Porém, esta não
é a solução definitiva, é uma solução imediata. Por
trás disso, existem ações como palestras e cursos sobre
orientação financeira para que as pessoas aprendam

a controlar suas finanças. Outro exemplo é o ProSeres
que, por meio de concessão de bolsas,  procura
equacionar o s problemas para que os funcionários
possam cursar o nível superior, e também auxilia na
política de recursos humanos da Universidade.

Dentre as  at ividades  desenvo lv idas  pelo
GGBS em 2008,  qual merece des taque?

T.J . : O grande evento do ano foi, sem dúvida, o
II Simtec (Simpósio de Profissionais da Unicamp).
Primeiro, porque ele retomou uma inic iativa de 11
anos com um patamar de participação e de qualidade
muito acima do que aconteceu no passado e da
própria expectativa que tínhamos em relação  a
retomada do  evento. Segundo , pela expressiva
participação e adesão dos funcionários. Terceiro, pela
qualidade dos  trabalhos apresentados;  o modelo de
organização eficiente por meio de eixos temáticos; a
repercussão na Universidade e o entusiasmo com que
ele foi aceito. Certamente este Simpósio passa a ser
algo exigido no calendário da Unicamp nos próximos
anos.

O senho r poderia deixar uma mensagem
para o s  f unc ionário s?

T. J . : A mensagem é de participação. É importante
que os funcionários fiquem atentos às atividades do
GGBS, partic ipem, opinem, dêem sugestões porque
é algo fe ito para eles. A idéia é que o GGBS possa,
de alguma maneira, se r útil aos func ionários  e
pro fessores  no  equac ionamento  de questões
importantes.  Que possam ser realizadas ações que
dêem tranqüilidade aos servidores para trabalhar. Se
as pessoas estiverem tranqüilas, o seu trabalho vai
ser mais eficiente e adequado e isso vai beneficiar
tanto as pessoas, quanto a Unicamp.

“Modelo diferenciado de gestão”

Reitor José Tadeu Jorge  durante entrevista
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Trajetória de sucesso profissional na Unicamp

Para traçar um perfil do funcionário da instituição,
tanto no setor financeiro, como social e, assim, saber
se as ações do GGBS têm surtido efeito, foi realizada
uma pesquisa estatís tica pela Es tat Júnio r –
Consultoria Estatística. Essa análise, feita no primeiro
semestre des te ano,  revelou um panorama da
situação dos funcionários – que vai auxiliar o GGBS
a encontrar a melhor maneira de fornecer suporte
aos servidores.

Num universo de aproximadamente 9.500 fun-
cionários, fo ram selecionadas duas amostras alea-
tórias simples, calculadas num intervalo de confiança
de 95%, ou seja, is to s ignifica que se foss em
realizados 100 levantamentos com a mesma meto-
dologia, em 95 os resultados estariam dentro da mar-
gem de erro prevista (2% para mais ou para menos).

Uma das amostras, com 332 funcionários, teve
51 questões com foco nas atividades , serviços e
benefício s. O outro grupo, formado com 314
funcionários , teve que responder 34  questões
referentes à situação financeira. Esses do is grupos
avaliados co rrespondem a funcionários em regime
de trabalho  CLT e CLE.

Para cada amos tra f o ram escalados  dez
entrevistadores, que recebiam nome dos funcionários
e local de trabalho. Foram dez dias de captação de
dados, sendo  que os funcionários pertencentes a
outros campus foram entrevistados por telefone.

Das informações captadas, foi possível identificar
que 54,3% são mulheres e cerca de 47% situam-se

Nilson Antunes: busca
contínua de aperfeiçoamento

profissional

Exemplo de
funcionário pós-
graduado  é o en-
fermeiro  do Hos-
pital de Clínic as,
Nilson Antunes ,
que po ssui mes-
trado em cirurgia e
que, atualmente, é
aluno do curso de
douto rado em
cirurgia  - Área de
Co nce nt raç ão
Pesquisa Experi-
mental pelo De-
partamento  de
Cirurgia da Facul-
dade de Ciências
Médicas da Unicamp.

Um dos motivos que impulsionou o aper-
feiçoamento de Nilson foi o estímulo de sua com
equipe de trabalho. “Trabalho em um grupo que
tem a consciência do valor de cada profissional
engajado. Todos os profissionais são estimulados
a evoluírem no conhecimento e na prática em
sua área de atuação”, destacou.

GGBS realiza pesquisa sobre perfil dos funcionários
Investimento na qualificação

na faixa dos  46 a 60 anos. No que diz respeito à
escolaridade, a pesquisa revelou que 35% dos funcio-
nários da Unicamp possuem ensino superior completo
e 27% apresentam algum tipo de pó s-graduação
(confira destaque ao lado).

As  es tatís ticas  permitem analisar que o s
funcionários com maiores salários, cargos mais altos
(como docentes) e escolaridade mais qualificada (con-
tendo cursos de pós-graduação em seus  currículos),
participam menos das atividades proporcionadas pela
Universidade, bem como utilizam menos as parcerias/
convênios of erecidos pela Unicamp e os convênios
médicos/odontológicos por meio do PASS.

A maioria do s funcionários com imó vel alugado,
cedido e, principalmente financiado, já fez algum tipo
de empréstimo, ao contrário daqueles com residência
própria.

Concluiu-se também que os servidores que mais
partic ipam das  atividades  e recurso s  que a
Universidade proporciona, são os func io-nários de
“médio escalão”, ou seja, são os que não recebem
nem os salários mais baixo s, nem os mais altos; não
têm a escolaridade mais inferior, nem a mais superior.

Para o coordenador do GGBS, Edison Cardoso
Lins, essas informações são importantes para ver o
perfil dos funcionários da Unicamp. “Esses dados vão
ajudar a traçar um caminho para a ges tão do GGBS.
É uma forma de sabermos se as ações desenvolvidas
são efetivas”, avaliou.

Uma trajetória que se ampara em força de
vontade e muita luta. Assim é que se pode
resumir  o trabalho desenvolvido pelo
coordenador da Diretoria Acadêmica (DAC),
Antonio Faggiani , mais  conhecido como
Toninho, que, no dia 25 de novembro, recebeu
da Unicamp a maior homenagem que um
funcionário pode alcançar: o título de Servidor
Emérito.

A proposta, feita pelo reitor José Tadeu
Jorge, foi aprovada pelo Conselho Universitário
(Consu), durante a realização de sua sessão
ordinária. A concessão do título honorífico de
servidor emérito é uma deliberação aprovada
pelo Consu, em 8 de março de 1990, durante
a gestão do então reitor, Paulo Renato Costa
Souza. Toninho foi o segundo funcionário da
Unicamp a receber es sa distinção.  A ex-
secretária geral da Unicamp, Arlinda Rocha
Camargo, foi a primeira pessoa agraciada com
o título.

“É praticamente impossível dizer o que esse
prêmio representa. Mexeu muito com minha
parte emocional, tendo em vista que estou na
Unicamp há 41 anos e esse prêmio é um
reconhecimento pelo que fiz”, descreveu o
coordenador da DAC.

Consu concede  título de Servidor Emérito para Toninho da DAC
História

Toninho iniciou sua carreira na Unicamp em
meados de 1967, quando prestou um concurso
e foi admitido como servente. Na época, atuava
na Zeladoria, realizando serviços de servente no
período da manhã e, à tarde, como tinha
conhecimentos em eletricidade, era liberado
para auxiliar na manutenção elétrica.

Em 1969, após um novo concurso para a
função de escriturário, foi designado para atuar
na Seção de Alunos (atual DAC). Nesse órgão
foi encarregado de setor, chefe de seção e, em
1975, assumiu o cargo de assistente técnico
de direção para, em 1987, ocupar o cargo de
coordenador da DAC.

No que di z respeito aos estudos, quando
fazia o primário (atualmente ensino funda-
mental) estudava na parte da manhã e, no
período da tarde, até o início da noite, vendia
doces na rua. Parou os estudos quando con-
cluiu o curso primário. Após entrar na Unicamp,
sua vi da começou a mudar. Formou-se em
Administração de Empresas e na Unicamp fez
o curso de especiali zação do Programa de
Desenvolvimento Gerencial (PDG).

Quando questi onado sobre dicas para
funcionários que estão começando, revel a:

“Acredito que a maior dica é para que as
pessoas estejam compromet i das com a
insti tu ição. O compromet imento é o fator
principal”, destacou.

Toninho:  trajetória reconhecida
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Serviço Social desenvolve ações para a comunidade

Estimular a cidadania e envolver a comunidade
foram os pontos altos do 2º Dia da Integração e
Cidadania, que contou com a participação de mais
de quatro mil pessoas,  prestou diversos atendimentos
gratuitos  e aconteceu no Ginásio Multidisciplinar da
Unicamp, no dia 28 de junho.

Realizado pelo GGBS, o evento c ontou com o
apoio da Prefeitura do Campus e dos parceiros SESC,
SESI, Hemocentro, Centro de Saúde da Comunidade
(Cecom), Centro de Atenção Integral à Saúde da
Mulher (Caism), Poupatempo, Correios, e da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB-Campinas).

Entre os  atendimentos,  fo ram emitidas 197
solicitações de CPF pelo Correios; a OAB-Campinas
orientou 130 pessoas  em assuntos de família,
consumidor, previdência, trabalho e criminal; a Feira
da Saúde do  Cecom realizou 3103 exames
preventivos; a Embelleze levou doze profissionais, que
cortaram 415 cabelos gratuitamente, entre outros
atendimentos . No dia também ocorreram apresen-
tações culturais de dança de rua, samba, forró e
caminhada pelo campus.

A Campanha de Arrecadação de Agasalhos foi uma das
ações desenvolvidas pelo Serviço social do GGBS.

Na foto acima, (à direita)a funcionária Helena Soares da
Silva, do SS-GGBS, entrega agasalhos arrecadados à
Associação de Apoio Esperança e Vida,  de Campinas

Dia da Cidadania traz população ao Campus

Poupatempo emite documentos

Crianças: muitas opções em serviços e lazer

Escalada esportiva

Trabalho em argila

Pintura a rtística

Atividades, programas e projetos destinados a
complementar os esforços do indivíduo na superação
de dificuldades decorrentes de aspectos econômicos,
saúde e inserção na sociedade. Estas são as ações
promovidas pela área de Serviço Soc ial do GGBS,
que presta assistência aos servidores da Universidade
e seus dependentes.

As conquistas de anos de caminhada estão cada
vez mais presentes e os benefícios podem ser notados
na melhora da qualidade de vida dos participantes
dos projetos.

Para a diretora técnic a da área, Selma Silva
Cesário, 2008 foi um ano de consolidações. “Foi um
bom ano, de muito trabalho e grandes  desafios. O
foco esteve nas ações sócio-educativas, por exemplo
as  preventivas,  e não apenas  no aco lhimento
imediato. Outro ponto foi a questão da consolidação
do setor. Este ano, o Serviço Social passou a ser muito
mais reconhecido enquanto área de ação de apoio
aos funcionários”, declara. Ainda segundo Selma,
em 2009 haverá a ampliação de ações com foco
preventivo e intensificação dos projetos nos campus
de Limeira e Piracicaba.

A razão de todo o sucesso está nos projetos
promovidos pelo setor durante o ano.  Dentre elas
des tacam-se o  Plantão  Soc ial,  o  apo io  ao s
funcionários  com uso abusivo de álcool, drogas e
tabaco, os progamas de Planejamento Orçamentário
(PPO), de Ampliação da Renda Familiar (PRF), de
Crédito So cial (PCS), o  proje to de Dependência
Química e o Auxílio Alimentação.

Objetivos e resultados dos projetos
No ano de 2008 o PPO, que promove a

orientação sócio-educativa visando a adesão dos
participantes a uma nova cultura de consumo e
organização orçamentária, contou com a participação
de 275 pesso as. Nove oficinas e palestras foram
promovidas, c om enfoque para diferentes públicos-
alvo  (adolesc entes,  idosos , pré-apo sentados ).
Também houve parcerias com o SESI para a realização
de palestras  que atingiram 758 participantes  e
contemplaram 34 unidades da Universidade.

Os Plantões Sociais, com o objetivo de acolher
situações emergenc iais dos f uncionário s e seus
dependentes,  totalizaram 1.425 e os atendimentos
sociais, 789. Desse número 475 famílias receberam
concessões  e 150 delas  fo ram destinadas aos
dependentes  do s se rvidores . Já o apoio ao s
funcionários com uso excessivo de álcool, drogas e
tabaco , contou com 23 inscrito s nos grupos
motivacionais e de tratamento, sendo 23 encontros e
11 em cada um dos grupos, respectivamente.

Sempre beneficiando os participantes, o Programa
de Ampliação da Renda Familiar propiciou aos
funcionários e familiares a possibilidade de obtenção
de ganhos que complementem o orçamento da família.
O Banco de Oportunidades – um banco em que as
pessoas podem oferecer os seus serviços – é uma das
ações integrantes da iniciatativa e contou com 59
inscritos em 2008. Este número ampliou o total de
146 inscritos (2007) para 205.

Outra ação que objetiva a ampliação da renda
da família é o Programa Mais Aprendiz,  voltado para
a capacitação de jovens, filhos de funcionários, para
o 1° emprego. Este projeto, que iniciou em agosto de
2007 e terminou em maio de 2008, em parceria com
os Patrulheiros, orientou 18 adolescentes para iniciar
no mercado de trabalho e a parte prática – atuação
em atividades administrativas – foi desempenhada
em Unidades parceiras da Universidade. Selma conta,
orgulhosa, que 60% dos jovens capacitados pelo
programa es tão hoje no mercado de trabalho.

O Programa de Crédito Social (PCS) , realizado
em julho de 2008, também atendeu a uma demanda
da Universidade. “26 casos críticos de endividamento
foram mapeados pelo Serviço Social; destes, 19 foram
para a avaliação dos bancos parceiros do Programa
e 7 concretizaram empréstimos com taxas de juros e
prazos diferenciados”, revela Selma.

Uma mudança bastante expansiva também
ocorreu no ‘Auxílio-Alimentação’. Desde o início do
programa, 2000 pessoas eram auxiliadas e a partir
de julho des te ano,  6.414 funcionários foram
contemplados com o benefício.

Mais um motivo de orgulho para os funcionários

do Serviço Social  foi o Programa de Dependência
Química. Com a demanda crescente de atendimentos
a pessoas com uso abusivo de substâncias psico-
ativas, a iniciativa disponibilizou aos servidores e
dependentes o acolhimento, atendimento e intermediou
internações.  Em 2007 e 2008, 77 funcionários da
Universidade foram atendidos. Desde janeiro desse
ano, onze foram internados.

Além de todos os programas apresentados, ainda
foram realizados eventos que animaram o ano como
o ‘Dia Internacional da Mulher’, o ‘Dia do Assistente
Social’, a comemoração dos 18 anos do Estatuto da
Criança e do Adolescente, o Fórum de Dependência
Química e o  ‘D ia do Voluntariado ’. Ações de
cidadania, como as campanhas do Agasalho, de
Doação  de Sangue,  de Prevenção às Doenças
Sexualmente Transmissíveis e AIDS, Campanha anti-
tabagismo – também complementaram os programas
e projetos do setor, que obtiveram excelentes resultados
em mais um ano de trabalho conjunto.

Saúde bucal Desen ho
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Cul tura
Com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento

artístico, o  GGBS, por meio do proje to “Oficinas
Culturais”, oferece atividades gratuitas a funcionários
e seus dependentes. Aulas de street-dance, dança de
salão, canto coral e de redação são as opções para
quem quer se  envolver com o mundo da dança, da
música e também aprender técnicas de escrita.

De acordo com Célia Regina Ribeiro, do setor de
Integração e Relações Externas do GGBS, as oficinas
são um espaço que proporcionam oportunidades de
aquisição de novos conhecimentos. “Elas também
oferecem um contato com as mais diversas formas de
expressão cultural”, destacou.

Nesse ano, f oram realizadas oficinas de dança
de salão no Centro de Atendimento Integral à Saúde
da Mulher (Caism) e atualmente, elas ocorrem no
Hospital de Clínicas (HC) e Prefeitura. Já a oficina
de street-dance ocorre no Prodecad e a oficina de
canto coral no Colégio Técnico de Limeira (Cotil).

Para auxiliar nos estudos, também foram realizadas
oficinas de redação de vestibular a f uncionários e
seus  dependentes . Mais  informações  podem ser
obtidas pelo  ramal 1-5101 (Célia), ou no site do
GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs).

Esporte
O estímulo à prática de esportes, visando o bem-

estar e a saúde dos funcionários da Universidade é
uma das preocupações e investimentos do Grupo
Gestor de Benefícios Sociais. Para is so, a área de
Programas e Projetos do GGBS em parceria com a
equipe Labex (Laboratório de Bioquímica do Exercício),
promoveu durante o ano de 2008 diversos eventos
com os objetivos principais de despertar o interesse
em práticas esportivas e contribuir para a melhora
da qualidade de vida dos servidores da ins tituição.

Desde o mês de abril, com o apoio dos funcio-
nários -atle tas da equipe Labex,  são  realizadas
mensalmente palestras sobre corridas de rua, para
divulgar como deve ser a prática saudável do esporte.
No mês de setembro, a mesma parceria rendeu frutos
por meio dos bons resultados obtidos  na prova
pedestre, disputada no Centro de Lazer do Trabalhador
‘Ayrton Senna da Silva’, em Valinhos e na formação

Eventos culturais e esportivos são destaque em 2008

Uma outra iniciativa do GGBS para aproximar
a comunidade Unicamp da cultura é o projeto Arte
na Praça, que tem como  objetivo of erec er
entretenimento aos funcionários da Unicamp no
horário do almo ço.  Semanalmente, às quintas-

da Equipe Unicamp, que contou com a participação
de mais de 250 funcionários, docentes  e alunos na
Corrida Integração, promovida pela EPTV.

A 5ª edição da Copa GGB S de Futebol Society e
a 2ª  Copa Master - campeonatos iniciados em outu-
bro - também são destaques na área de incentivo ao
esporte. Com a competição entre duas modalidades,
os funcionários da Unicamp e Funcamp se integram
e praticam uma atividade saudável.  Armando Co-
munnale Júnior, responsável pelo setor de Programas
e Projetos, afirma que “o principal de todas essas
iniciativas é incentivar o  abandono do sedentarismo.
O esporte ajuda na integração entre os funcionários
e seus dependentes e todos os benefícios propor-
cionados pelas atividades físicas, com certeza, refletem
no trabalho e no dia-a-dia dos participantes”. Ele
ainda revela que a parceria com o Labex pretende
ampliar e desenvolver novos projeto s para 2009,
como caminhadas e corridas mensais pelo campus.

feiras, são realizadas apresentações artísticas de
música, teatro, arte circense, entre outras, que são
gratuitas e abertas ao público. Ness e ano, foram
mais de 25 atrações que ocorreram no campus da
Universidade, FOP, Limeira e Cotuca.

11 de dezembro (quinta-fei ra), a par-
t i r  das  12h30, na Praça da Paz
M ar i a  Helen a :  abr indo o show,  a funcioná ria
aposentada do Hemocentro,  mostra todo seu  talento
como cantora lírica e popular.

Un iba n da:  em apresentação especial, a banda, que
tem a  qu al idade da Unicamp em seu  tr abalh o,
apresentará um repertório especial de canções natalinas.

Sh ow da  samb is ta  Au relu ce:  com certeza a nossa
“Aureca”(funcionária aposentada da Unicamp) e seu
grupo de instrumentistas, vai arrasar uma vez mais, com
sua voz e performances pr ivilegiadas, num show de
samba, MPB e música popular.

Arte na Praça

Atrações especiais para comemorar o f inal de ano. Não perca!
U n i ban da

Crianças do sistema educativo participam de atividades no combate ao sedentarismo
Outra propo sta trabalhada pelo GGBS, em parceria com o Serviço

Social do Comércio (SESC-Campinas)  e a Faculdade de Educação Física
(FEF), fo i a realização do Dia do Desafio. Esse Dia foi criado no Canadá
e é celebrado anualmente na última quarta-feira do mês de maio. É o
maior evento do mundo no combate ao sedentarismo. Na Unicamp, cerca
de 250 crianças do sistema educativo se exercitaram nas  atividades
oferecidas. Também houve a presença do corredor Wanderlei Cordeiro de
Lima e da ex-ginasta Luísa Parente, que abordaram a importância do esporte
na vida das pessoas.

Em junho, as crianças do sistema educacional da Unicamp participaram
do Pefefim, Festival do Prodecad, Emei e FEF, que trouxe inúmeras atividades
esportivas  e de lazer aos es tudantes.

Equipe da FEF: concentração antes do jogo

Dia do Desafio agita a criançada Competição saudável no Pefefim
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2008: diversidade de realizações

Jan ei ro:  Farra nas Férias F evere i ro:  Reunião do Conselho do ProSeres M arço:  Palestra especial com Jairo de Paula
comemora o Dia Internacional da Mulher

Jun h o:  alunos do Prodecad recebem treinamento
sobre esportes olímpicos na FEF

M aio:  Crianças do sistema educativo da Unicamp
participam do Dia do Desafio

Jun h o:  II Dia da Cidadania:  serviços gratuitos para
comunidade interna e externa

Agost o:  Primeira turma inicia treinamento para
constru ção do coletor  solar de baix o custo

Abr i l :  Evento especial comemora o
Dia do  Assistente Social

Agost o:  concurso de culináriaJu lh o:  GGBS inaugura posto de atendimento
na área de saúde

Ju lh o:  Filhos de funcionários participam do projeto
“Férias n o Museu”

Abr i l :  GGBS apóia semana comemorativa
do “Dia Mundial da Saúde”
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Nas fotos abaixo, registros de eventos e atividades realizadas pelo
GGBS em parceria com diversos órgãos e unidades da Universidade.

Outubro:  Funcionários do HC participam da primeira
turma do ciclo de palestras “Empreenda e Vença”

Novemb ro:  Fórum realizado pela DGRH /GGBS :
“A Busca da Excelência nos Serviço s Públicos”.

Dezemb ro:  Parceria GGBS/SESI oferece cursos
gratuitos de culinária aos funcionários da Unicamp.

Setemb ro:  II Simtec expõe 560 trabalhos de
funcioná rios da Unicamp inscritos no evento

Outubro:  Mesa Redonda, uma das atividades da
“Semana do Funcionário Público”

Outubro:  jovens participam de “Oficina de Hip Hop”

Outub ro:  Dependentes de funcionários participam
de “Oficina de Redação para Vestibular”

Setemb ro:  incentivo ao esporte: equipe do Labex
recebe doação de material esportivo

Setemb ro:  25 minicursos são reali zados no
primeiro dia do II Simtec

Novemb ro:  Início da V Copa GGBS de Futebol
Society  e II Copa M asters

Novembro:  na semana da consciência negra, evento
mostra a experiência social do projeto Educafro

Visite o site do GGBS
Informações atualizadas diariamente

Serviço Social
Crédito Consignado
ProSeres
Notícias
Eventos

www.gr.unicamp.br/ggbs

GGBS
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Com 15 anos de árduo trabalho, o ProSeres
Programa Institucional de Apoio ao Servidor
Estudante é uma iniciat iva consolidada, reco-
nhecida institucionalmente e tem sido instru-
mento para a conclusão do ensino superior pa-
ra centenas de funcionários.

O Programa, que nasceu de uma demanda
detectada e encaminhada por serv idores de
diversas un idades e órgãos da Un iversidade,
sempre man teve a polí ti ca de estabel ecer
mecanismos que incenti vem e apóiem os servi-
dores técnico-admin istrativos e docentes da
Unicamp, regularmente matriculados em Ins-
tituição de Ensino Superior, além de criar con-
dições para o aproveitamento profissional dos
membros no âmbito da Universidade, dentro
dos interesses e critérios da nova carreira.

Em 2008, para come-
morar o 15° ano de resulta-
dos, o programa realizou
uma palestra com o tema
“A Educação e o Desenvol-
vimento Humano”. Minis-
trada pelo docente Roberto
da Silva, da Faculdade de
Educação da Universidade
de São Paulo, o assunto foi
retratado a parti r de suas
experiências acadêmicas e
vi venciai s. A lém da cel e-
bração de ani versário do
programa, o evento procu-
rou mostrar como a educa-
ção está diretamente ligada ao desenvolvimento
humano e quais os impactos que a falta do
estudo faz na vi da das pessoas.

José Rodrigues, gestor do ProSeres, revela
que este evento marcou o ano. “A palestra foi
muito marcante, pois despertou nos part ici-

pantes o sentimento de querer fazer algo por
alguém, querer fazer algo diferente e isso está
voltado ao objetivo do Programa”.

Outra ação diretamente relacionada ao de-
senvolvimento educacional e
humano foi a ‘Ofi cina de
Redação’. Real izada durante
os meses de outubro e no-
vembro a iniciativa, destinada
prioritariamente para filhos de
funcionári os, f i l hos de
docen tes, pat ru l hei ros e
havendo vagas, para funcio-
nários, tinha o en foque de
auxiliar os participantes a se
preparar para o vestibular.

Para finalizar o ano e de-
senvolver estratégi as para o
próximo, recentemente o
P roSeres promoveu uma
reunião com representantes

das instituições de ensino particular da RMC –
Região Metropolitana de Campinas – com
intuito de ampliar parcerias, estender benefícios
aos dependentes dos funcionários e promover
ações parceiras de responsabilidade social
através do Programa.

360 bol sas conc edidas em 2008
Segundo dados estatísticos do ProSeres, no

ano de 2008, foram concedidas 360 bolsas
de estudo aos inscritos. Esse número revela um
aumento de 44% em relação a 2007, ano em
que as concessões totalizaram 250.

Desde sua cri ação, em1993, o P roSeres
concedeu 3.405 bolsas aos inscritos. A DGRH
divulgou que atualmente 2.564 funcionários
possuem ensino médio completo, sem gra-
duação e a estimativa é de que cerca de 5.500
dependentes de funcionários estejam aptos a
ingressar no ensino superior. Para Rodrigues,
“esses dados revelam uma das metas para o
ano que vem: estender os benefícios proporcio-
nados aos funcionários para os seus depen-
dentes, com a finalidade de incentivar o ingresso
nas uni versidades e promover a capacitação
profissional”.

O gestor também af irma que em 2008 o
programa só tem a comemorar. “Este ano e os
14 que o antecederam registram o sucesso de
um trabalho que permite realizar sonhos, e
proporcionar satisfação profissional. Mas nosso
objetivo, com certeza, é sempre ampliar tanto
as parcerias quanto os beneficiados”.

ProSeres: 15 anos de bons resultados
Programa mantém parceria com diversas instituições de ensino superior de Campinas e região

Roberto Silva, da USP: experiência de
vida rela latada em palestra  especial

Representantes de instituições de ensino superior de Campinas e região durante reunião realizada em n ovembro
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Funcionário expande projeto após
participação no II Simtec

Mais de dez anos após a sua primei ra
edição, um dos eventos mais aguardados do
ano, o II Simtec superou todas as expectativas.
A realização de um Simpósio capaz de motivar
e mobilizar todos os colaboradores, além de
desenvolver a parte profissional dos mesmos,
depende de trabalho árduo, responsabilidades
e profissi onalismo.

Com o tema “Perspect ivas e desafios dos
profissionais da Unicamp” e com o lema “A
importância, a dimensão e o impacto da
contribuição estratégica dos profissionais da
Unicamp”, após três di as de evento, o Simtec
conseguiu atingir e superar essas expectativas
e colhe os f rutos de todo esse investimento aos
funcionários.

Exemplo disso é o módulo didático desen-
volvido pelo supervisor da sessão de protótipos
da FEAGRI, José Maria da Silva. O projeto tem
como objetivo conscient izar as pessoas de sua
responsabi lidade de preservação do meio
ambien te, deixar claro que todos produzem
resíduos que causam impacto à sociedade e
ajudar a entender que simples mudanças de
atitudes em prol da natureza podem contribuir
para um ambiente mais l impo e saudável.
Pensando nisso, José Maria resolveu trabalhar
com copos descartávei s, pois é algo de uso
diário entre as pessoas e é o melhor exemplo
de mostrar que esses mesmos copos não são
lixos e podem ser transformados em produtos
úteis.

A primeira grande apresentação do projeto
ocorreu no II Simtec. Para José Maria, era a
oportunidade ideal de apresentar o método a
um público diverso, de muito conhecimento, e
poder ter parâmet ros para medi r qua l a
afinidade e aceitabili dade da proposta com a
comunidade. E a intenção teve êxito. O que
ele havia planejado para o evento foi superado
pela identificação da comunidade com a idéia,
pela participação e, princi palmente, pelos
depoimentos posi t ivos das pessoas que
doaram os copos descartáveis durante os três
dias.

José Maria conta que o evento alavancou
sua proposta e trouxe bastante segurança
sobre o tema, pois o fez descobrir que grande
parte da comunidade tem as mesmas
preocupações e está em busca das soluções.
Além disso, afirmou que o Simpósio só teve a
agregar à Uni versidade. “O Simtec foi de
extrema importância para a universidade, pois
ela possui  um grande  número  de profis-
sionais  com experiências adquiridas interna-
mente e externamente, mas faltam oportuni-

dades para demonstrar este conhecimento.
“Tenho certeza que existem vários como eu que
possuem grandes i déi as para mudanças
tecnológicas, sociais e ambientais, mas não tem
tido a oportunidade e motivação para apare-
cerem, como o Simtec fez comigo”, disse.

E o retorno foi grande devido ao sucesso
conquistado por meio do Simpósio. José Maria
acredita que 90% do público que esteve no
Centro de Convenções pedindo expli cações
sobre o projeto, entrou em contato com ele para
dar algum tipo de conti nuidade, inclusive com
apresentações externas à Universidade.

Essas apresentações aconteceram principal-
mente em escolas, onde realizou um trabalho
com alunos e funcionários abordando a ques-
tão da reciclagem dos copos descartáveis. Além
de enfat izar aspectos de impacto ambien tal
como o acúmulo de resíduos, também mostrou
aos alunos como é possí vel reaproveitar a água
já utilizada e quais objetos são feitos com a
recicl agem dos copos. Os alunos puderam
participar do processo no qual são recolhidos
os materiais para posteriormente serem enca-
minhados às máquinas que, utili zando essa
matéria-prima, fabrica vasos, banquetas,
bacias, canetas e maletas. A idéia principal da
conversa com os alunos foi convencê-los que
só é possível diminuir a quantidade de resíduos
se cada um fizer a sua parte.

“A responsabilidade de um mundo melhor
depende, principalmente, de cada um nós, para
conseguirmos fazer ações que melhorem cada
vez mais o ambiente em que atuamos, vivemos
e aproveitamos”, fi naliza José Maria.

Un is a l :  27/09/ 2008, no lll Encontro Estadual de
Pedagogia Social.
Un isa l :  08/11/2008, no lll Colóquio sobre Educação
Sócio-ambiental.

In st i tu to de Qu ímica :  22/10/2008, no l Simpósio
de Sustentabilidade e Aquecimento Global promovido
pelos alunos do trote da cidadania.
Ja guar iún a :  06,07e 08/11/2008, na l l Ex po
Jaguariúna. 
Colég io S ão José:  14/11/ 2008 - apresentação
para 400 alunos da primeira a sexta-série.

P rodecad  -Un icamp: 17,18 e19/11/2008 - palestra
para 450 alunos com idades entre 4 e 14 anos.

Jaguar iún a : dia 27/11/2008, para alunos do curso
de logí st ica,marketing  e en genharia ambien ta l.
Apresentação em parceria com a ONG Tr ilhos do
Jequitibá.

Agenda concorrida
Abaixo , alguns  lo cais onde Jo sé  Maria já
apresentou seu módulo didático:

Módulo didático chamou muito a atenção
dos participantes durante o Simpósio.

José Maria  em frente ao módulo didático,
durante o II Simtec

José Mar ia,  n o P rodecad :
conscienti zação às cr ianças

sobr e p reser va ção amb ienta l




