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IV Simtec ganha força para o próximo ano

2ª Edição do Conpuesp poderá ser 2013
Depois de dois dias de muita troca de 

conhecimento, palestras e apresentações 
culturais, nos últimos momentos do Con-
puesp, a atual comissão organizadora do 1º 
Conpuesp subiu ao palco do Memorial da 
América Latina para fazer o encerramento e o 
anúncio da próxima edição do congresso.

Com adesão e aprovação do público 
presente, ficou decidido que a intenção é que 
o evento ocorra a cada dois anos e que seja 
itinerante, podendo ser sediado em outras 
cidades do Estado que tenham campus das 
universidades estaduais. Isso permitirá que o 
evento possa ser acessível aos profissionais 
das diversas cidades em que as três universi-
dades estão presentes.

Foi decidido também que um regimento 
será formulado pela comissão organizadora. 
Entre as atas que constarão, a idéia é de que 
a organização de cada edição seja enca-
beçada por uma das universidades, com o 
apoio e formação da comissão por profis-
sionais das outras universidades.

Por fim, a grande notícia foi divulgada, 
anunciando a próxima edição poderá acon-
tecer em 2013, com a sugestão da USP liderar 
a organização do evento e o compromisso de 
torná-lo mais uma vez realidade. Agora é dar 
início a novas experiências e projetos para 
que em 2013 mais trabalhos de qualidade 
possam ser compartilhados no 2º Conpuesp!

Profissionais da Unesp, Unicamp e USP, integrantes da Comissão Organizadora do Conpuesp

Professor Edgar De Decca 
durante visitação aos 
pôsteres do Conpuesp

Foi anunciado também pelo coordena-
dor do Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS), Edison Lins, que em 2012 será rea-
lizada mais uma edição do Simpósio dos 
Profissionais da Unicamp (Simtec). O even-
to inicialmente está previsto para ocorrer no 
mês de outubro.

No seu pronunciamento, na solenidade 
de abertura do Conpueso, o Coordenador 
Geral da Universidade, professor Edgar 
Salvadori De Decca, destacou a importância 
do Simtec para consolidação da Unicamp 
no Conpuesp.

O professor De Decca observou que o 
Conpuesp surgiu a partir de uma idéia de 
2010, após a finalização do III Simtec, 
quando a comissão organizadora levantou a 
possibilidade de se formatar um evento nos 
mesmos moldes com as três universi-dades 
estaduais paulistas. Relembrou ainda que a 
Unicamp se destaca na tradição de 
organizar esse tipo de congresso em função 
das três edições anteriores do Simtec. “A 
Unicamp foi pioneira neste projeto”, disse. 
“Ela formalizou há muitos anos atrás um 
congresso para que os profissionais pudes-
sem conhecer as boas práticas de gestão e 
de trabalhos que os funcionários estavam 
realizando para desenvolver seus respecti-

vos setores com qualidade” afirmou.

O evento cuja primeira edição ocorreu em 
1997, reuniu profissionais de todas as áreas 
da Unicamp, expondo trabalhos que realiza-
vam no seu cotidiano profissional e que con-
tribuíam para que a Unicamp tivesse papel de 
reconhecido destaque nos campos da pes-
quisa, ensino e extensão. Na segunda edição, 
em 2008, o evento teve participação de mais 
de 500 trabalhos. E, em maio de 2010, acon-
teceu a 3ª edição, com centenas de trabalhos, 
dezenas de minicursos, participação de diver-
sos palestrantes renomados, além de uma 
rica programação cultural e de serviços.

Foto: Antonio Scarpinetti / ASCOM
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Criar um evento capaz de motivar e mobi-
lizar todos os colaboradores e, ao mesmo tem-
po, proporcionar desenvolvimento profissional 
através do compartilhamento de experiências 
entre a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), a Universidade de São Paulo (USP) e 
a Universidade Estadual Paulista (Unesp). Foi 
com base neste desafio que o 1º Congresso dos 
Profissionais das Universidades do Estado de 
São Paulo (CONPUESP) foi concebido. Reali-
zado nos dias 25 e 26 de outubro de 2011 no 
Memorial da América Latina, em São Paulo, o 
congresso contou com a participação de mais 
de 1.200 participantes. 

O evento teve como objetivo divulgar os 
projetos e idéias desenvolvidos pelos profissio-
nais das universidades em seu trabalho cotidia-
no. Ao todo, o evento reuniu 1.211 profissio-
nais, com um total de 518 trabalhos inscritos. 
Confira mais dados nos gráficos abaixo:

Para facilitar a identificação da temática de cada 
um dos trabalhos, os mesmos foram sub-dividi-
dos em quatro eixos (confira gráfico acima).

O evento contou também com palestras que 
trouxeram a reflexão sobre a importância do 
sucesso e do bem-estar na vida profissional, na 
presença de nomes como o empresário César 

.

.
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Souza e do ator Eduardo Martini. Outro 
destaque da programação foi a apresen-
tação dos casos de sucesso, que foram res-
ponsáveis por expor realizações inovadoras 
em cada universidade e que podem inspirar 
ações semelhantes entre as demais insti-
tuições.

Além das palestras, o evento também 
contou com atrações culturais que conta-
giaram o público, como a apresentação do 
Coral Zíper na Boca, da Unicamp; da ban-
da Filarmônica de Pasárgada e do Coral 
Luís de Queiroz, ambos da USP; e a apre-
sentação do monólogo “Rimas da minha 
vida”, por funcionária da Unesp.

Os profissionais da Unicamp tiveram 
transporte para São Paulo, alimentação e 
impressão dos pôsteres custeados pela uni-
versidade. “Os resultados quantitativos e 
qualitativos desta primeira edição demons-
tram a pujança profissional nas três univer-
sidades públicas, o que confere sustenta-
bilidade técnica à reconhecida produção 
das três instituições acadêmicas”, disse 
Edison Lins, coordenador do GGBS e mem-
bro da Comissão Organizadora, composta 
por profissionais das três instituições e no-
meada pelo Conselho de Reitores das Uni-
versidades Estaduais Paulistas (Cruesp). 

De encontro às palavras de Edison, a 
representante da USP, Luciana Ielo, com-
pletou a importância da realização do 
evento e afirmou: “Pelos corredores nós 
conversávamos com os funcionários e todos 
se sentiam realizados e motivados para 
continuar buscando iniciativas em suas 
áreas de trabalho. Eles ficaram tão ani-
mados que já prometeram vir com mais 
materiais e novos projetos na próxima edi-
ção do evento”.

Confira mais informações sobre o Conpuesp:

Portal da Unicamp: 
http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2011/10/26/
publico-lota-memorial-da-america-latina-para-abertura-do-conpuesp

Portal da USP:
 http://www5.usp.br/congresso-de-profissionais-promove-a-troca-de-

experiencias-entre-funcionarios-de-usp-unicamp-e-unesp/

Site do GGBS:
 http://www.gr.unicamp.br/ggbs
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“Eu sinto que nós da Unicamp já 
entendíamos o Simtec como 
um evento que se destacava e 
reconhecia a qualidade do tra-
balho que os profissionais desta 
universidade desenvolvem no seu 
dia a dia. De repente, do III Simtec, em 2010, 
nasceu o desafio de se realizar um evento 
maior, nos mesmos moldes do nosso Simpó-
sio, entre as três universidades estaduais pau-
listas. E a “criança” foi sendo gestada... e nas-
ceu! 1º Conpuesp! Nasceu forte, bonito, sau-
dável e, colocando em evidência essa voca-
ção e tradição que a Unicamp tem de ser uma 
universidade de vanguarda. Foram dois dias 
que vimos profissionais destas três universida-
des muito motivados, mostrando com orgulho 
o que fazem, sendo reconhecidos por sua 
competência e valorizados pelos seus talen-
tos. Foi muito bom compartilhar todos esses 
momentos e todos esses valores”.

Rosane Prado, membro da comissão organizadora 
do Conpuesp e funcionária do CAISM

“Eu vejo que o Conpuesp foi 
um evento que veio ao encon-
tro de vários anseios da Uni-
versidade. A própria AFPU 

(Agência de Formação Profissio-
nal da Unicamp) tem a missão de desenvol-
vimento profissional da Universidade e o 
Conpuesp foi um espaço que propiciou isso, 
onde as pessoas puderam se integrar e ter um 
compartilhamento de boas práticas; conhecer 

o trabalho do outro, entre as univer-sidades e 
também internamente. O evento foi um sucesso 
mesmo, foi além das nossas expectativas. Isso 
mostra que os funcionários de modo geral têm 
muita coisa a contribuir. Por trás de ensino e pes-
quisa, tem um trabalho de apoio, uma atividade 
que é feita pelos funcionários e isso mostra que tem 
muita coisa importante acontecendo e vale a pena 
ser mostrado.”

Glaúcia Lorenzetti, membro da comissão 
organizadora do Conpuesp e diretora da  AFPU

Memorial da América Latina, uma 
escolha certa para o Conpuesp

Foi consenso geral dos organizadores do 
congresso, dos participantes e dos convidados 
presentes que a escolha do Memorial da Amé-
rica Latina foi um acerto. O espaço cumpriu a 
função esperada de convergir todos os profis-
sionais para um local que agregasse valor ao 
evento e desse suporte à magnitude e rele-
vância dos projetos que foram apresentados 
pelos profissionais que atuam na excelência de 
três das principais universidades brasileiras. 

O coordenador geral da Unicamp, pro-
fessor Edgar DeDecca, destacou a impor-
tância de um congresso deste porte ser reali-
zado no Memorial da América Latina. “O 
Memorial foi escolhido para sediar o evento 
simbolicamente pela capacidade de projetar 
as três universidades”, explicou. “Ele é uma 
ponte para unir as três universidades, ao mes-
mo tempo tem potencial para divulgar os 
modelos de gestão e de administração destas 
que estão entre as principais universidades da 
América Latina”, completou De Decca.

Segundo ele, os trabalhos apresentados 
pelos participantes do evento podem ser úteis 
para outras instituições e até outras empresas. 
“É o caso, por exemplo, de museus e biblio-
tecas que têm muito a aprender com as nossas 
gestões de acervos, eficazes estruturas de ar-
quivamentos digitais e capacidade de manu-
tenção da memória de referência nacional”, 
observa. “Todos podem aproveitar o know-
how que através deste congresso estamos que-
rendo partilhar entre nós mesmos e a comu-
nidade externa.”

..

Congressistas se dirigindo ao espaço interno 
do Memorial da América Latina

O reitor da Unicamp, Fernando Costa, desde o início, quando a 
formatação do Conpuesp estava sendo discutida, foi um grande 
incentivador e facilitador do evento. Em fevereiro desse ano, ainda 
como presidente do Conselho de Reitores das Universidades Paulistas 
(CRUESP), instalou, através de portaria específica, a comissão 
organizadora que ficou responsável pela formatação e demais 
aspectos do evento. O apoio do reitor foi de fundamental impor-
tância para a realização do Congresso.

Na foto acima, reunião do reitor Fernando Costa, com a participação do Chefe de Gabinete José Ranali, 
com membros da Comissão Organizadora do Conpuesp, das três universidades paulistas.

Apoio e incentivo ao CongressoApoio e incentivo ao Congresso

os realizadores e convidados
Impossível não se contagiar e motivar-se ainda 

mais, ao observar, por dois dias, no amanhecer do 
campus, como cenário a Praça da Paz, o eferves-
cente movimento da saída de quase dezena de 
ônibus, do campus da Unicamp, rumo ao Memo-
rial da América Latina, em São Paulo, para partici-
par da primeira edição de um encontro histórico, a 
primeira edição do Conpuesp - Congresso dos 
Profissionais das Universidades Estaduais Paulistas.  
Há tempos não se via, na Unicamp, e provavel-
mente também na USP e na Unesp, tanto entusias-
mo, envolvimento e integração para, que se des-
taque isso, participar de um evento de profissionais. 
Congresso ao qual aderiram, principalmente, para 
mostrarem orgulhosos, em pôsteres, as realizações 
do seu cotidiano profissional. Na participação e no 
envolvimento ímpar uma atitude afirmativa, de que 
fazem parte efetivamente do ambiente acadêmico 
de maior dimensão no cenário brasileiro.  Profissio-
nalismo relevante para que as universidades pau-
listas tenham a reconhecida liderança no cenário 
acadêmico brasileiro. E o clima participativo foi ex-
pressão da vivacidade e do dinamismo de um 
conjunto específico, parte do quadro de profis-
sionais do serviço público paulista, que tem 
evidenciado incessante busca de qualificação na 
prestação de seus serviços em diversos momentos. 
E o Conpuesp se soma de forma diferenciada ao 
permanente esforço empreendido no campo da 
gestão pública paulista. Tendo como palco o 
Memorial da América Latina, espaço emblemático, 
localizado em São Paulo, a participação de cen-
tenas de funcionários da Unicamp, USP e Unesp, o 
evento foi um marco relevante, inédito e histórico e 
deixa um saldo de dimensões abrangentes e alta-
mente positivas. Constitui-se em um fato da reafir-
mação profissional que se pauta e se orienta pelo 
compromisso e pela qualidade que se concretiza 
na expressão do conjunto de profissionais das três 
respeitáveis instituições sustentadas pela sociedade 
paulista e brasileira. E, também o evento é, de certa 
forma uma prestação de contas diante do aporte 
da sociedade e a ela é retribuído com a seriedade e 
o comprometimento dos funcionários, em sua dive-
rsificada composição, habilidades e competências, 
presentes em todas as áreas das referidas universi-
dades e interagindo com docentes, alunos e com a 
população que é atendida pelos muitos serviços, 
que decorrem da aplicabilidade das pesquisas 
pioneiras e inovadoras que as universidades esta-
duais desenvolvem, sempre com reconhecida 
excelência. O evento, grandioso em diversos as-
pectos qualitativos e quantitativos, foi mostra dessa 
pujança profissional que dá sustentação e suporte 
a significativa produção acadêmica, científica e de 
serviços do mais alto interesse de todos os setores 
da sociedade. Realizações que qualificam nossas 
instituições e fazem delas motivos de orgulho.

EDITORIALEDITORIAL



realizado nos mesmos setores das outras univer-
sidades: “Primeiro eu destaco a troca de expe-
riências com outras pessoas que enfrentam proble-
mas semelhantes e acima de tudo poder aprender, 
acho que esse é maior valor do congresso”, conclui.

Em busca de novos contatos

Mesmo com a maioria dos profissionais apre-
sentando um ou mais trabalhos no Conpuesp (so-
zinhos ou em par-
ceria), houve tam-
bém aqueles que 
part iciparam do 
congresso sem a-
presentar um pro-
jeto ou pesquisa. Foi 
o caso das funcio-
nárias Alessandra 
Moreira de Lima e 
Veridiana Kassab, 
que trabalham na 
pós-graduação da 
F a c u l d a d e  d e  
Odontologia da 
USP. 

Elas visitaram o Conpuesp em busca de trocar 
experiências e fazer novos contatos com os pro-
fissionais de outras universidades. Veridiana avalia 
como positiva a participação no Congresso e espera 
que nas próximas edições do evento ocorra mais 
espaços para que os profissionais debatam seus 
trabalhos com profissionais da mesma área e pos-
sam interagir com mais conversas entre eles.

.
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Uma oportunidade para trocar experiênciasUma oportunidade para trocar experiências

O Conpuesp foi responsável por promo-
ver o encontro e a difusão de novas expe-
riências e contatos entre os profissionais das 
três universidades paulistas. Entre os profissio-
nais da Unicamp já havia um notório reco-
nhecimento da importância do congresso em 
função das experiências obtidas no Simpósio 
de Profissionais da Unicamp - Simtec. 

Entretanto, no meio de diversos profissio-
nais já acostumados a apresentar os projetos 
em simpósios anteriores, estava Vladimir 

Gaal, funcionário do De-
partamento de Eletrônica 
do Instituto de Física Gleb 
Wataghin. Vladimir faz 
parte dos novos profissi-
onais da Unicamp que in-
gressaram neste ano e ain-
da não haviam participado 
de nenhum congresso.

Ele apresentou seu 
projeto intitulado “Con-
tador de Franjas para o 
Interferômetro de Michel-
son” que foi desenvolvido 

como forma de auxiliar os experimentos dos 
alunos de graduação do curso de Física e 
avalia a oportunidade de expor o trabalho 
desenvolvido no evento: “Esse trabalho foi 
muito gratificante, pois nós começamos a 
desenvolvê-lo uma semana após minha en-
trada na Unicamp. É importante para mostrar 
o que fazemos dentro do laboratório”, disse. 
Através deste projeto, o profissional aponta o 
benefício promovido pela sua realização, per-
mitindo cálculos com maior agilidade e pre-
cisão. O projeto foi desenvolvido junto com o 
engenheiro Antonio Carlos da Costa.

Orgulho e empenho

Foi com um enorme sorriso que 
a funcionária do grupo técnico 
de planejamento e desenvolvi-
mento de recursos humanos da 
Unesp, Denise Nonoya, expôs 
orgulhosa seu pôster em que 
apresentou seu trabalho “Ava-
liação de Desempenho na 
Unesp: Acompanhamento de 
Desenvolvimento Profissional 
ADP”, que demandou mudan-
ças na cultura organizacional e 
estimulação no papel educativo 
dos gestores.

Considerando a Universidade como centro 
onde se efetiva o ensino, a pesquisa e a extensão 
dos serviços à comunidade e que tem por objetivo 
o desenvolvimento do saber e da cultura, ela 
entende em seu trabalho a necessidade de se 
investir nos profissionais que atuam como inter-
mediários para que se concretizem todas as possi-
bilidades de ação da instituição. “Nós narramos 
uma experiência de 12 anos do processo de 
implantação e avaliação de desempenho da uni-
versidade. É um processo que já vem se aprimo-
rando ao longo desses anos e no qual nós inves-
timos bastante em educação continuada e em 
sensibilização de gestores”, afirma Denise.

Apesar do incômodo que a profissional relata 
como conseqüência da avaliação, ela afirma que 
a realização foi responsável por romper com atitu-
des cristalizadas e a partir dele passou-se a buscar 
novas respostas para se conseguir uma mobiliza-
ção interna capaz de superar as barreiras geográ-
ficas que separam as unidades administrativas da 
Unesp. A profissional destaca também a oportu-
nidade de expor seu pôster e comparar o trabalho 

Interessado em conferir os pôsteres 
e anais do Conpuesp?

Acesse o site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs)
e clique no link "Conpuesp".

A comissão organizadora informa também 
que os resumos serão disponibilizados, em 

breve, na versão impressa.

Durante os dois dias do Conpuesp, no estande da Unicamp, foi 
disponibilizado para venda o livro “Sabores da Enfermagem”, publicação 
que contou com o apoio do Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) e 
que reúne receitas de família dos funcionários da Enfermagem do Hospital 
das Clínicas (HC). Ao todo, foram vendidos 59 exemplares, sendo a renda
revertida para a ABC - Associação Beneficente de Campinas, entidade que 
atua com famílias de baixa renda, crianças e adolescentes, desenvolvendo 
atividades artísticas, esportivas, culturais e assistenciais.

Solidariedade em troca de boas receitas

Vladimir Gaal, do IFGW 

Denise Nonoya, da Unesp

Veridiana e Alessandra, da USP

“O objetivo do congresso é o de pro-
mover um espaço de compartilha-
mento das experiências dos trabalhos 
desenvolvidos pelos servidores e de-

monstrar e valorizar a importância da 
qualidade desses profissionais como 

atores nos reconhecidos indicadores de qualidade e 
de excelência. Trata-se de um ótimo exemplo que 
deve ser seguido por outras instituiçoes”.
Edgar Salvadori De Decca, coordenador geral da Unicamp.

“Um congresso como este é uma 
oportunidade para os profissionais 
fazerem intercâmbio e mostrar solu-
ções que deram certo em sua universi-
dade, para que as outras possam adap-
tar e permitir que todas cresçam nas suas gestões. 
Devemos sempre apoiar iniciativas desse porte”.

 José Tadeu Jorge, ex-reitor da Unicamp.

“É mais uma oportunidade de apro-
ximação destas três universidades e, 
com certeza, depois da realização 
deste congresso, a tendência é que 

novos laços possam se firmar na 
parceria de sucesso que nós fazemos 

nessa caminhada conjunta, para que sempre pos-
samos manter com êxito esse padrão de excelência”.

Professor Hélio Nogueira Cruz, vice-reitor da USP.

“Para nós da Unesp poder participar 
de um evento como este é uma opor-
tunidade muito boa, porque nossos 
profissionais se valorizam e buscam 
novas ações para inovar suas ges-
tões. Ainda mais porque nossas unida-
des são distribuídas entre várias cidades do Estado, 
logo a troca de experiência não ocorre somente com 
nossas irmãs (USP e Unicamp), mas sim entre nossos 
próprios funcionários”.

Ricardo Samih Georges Abi Rached, pró-reitor de 
administração da Unesp.

“Esse evento é um marco para as três 
universidades, pois pela primeira vez 
permite um encontro conjunto destas 
que são sempre os destaques nos 
índices e rankings dentre as universi-

dades brasileiras. E isso não deve 
somente à excelência dos nossos professores e alu-
nos, mas também à competência dos nossos 
profissionais, que se empenham diariamente para 
erguer o nome das nossas instituições sejam colabo-
rando nas pesquisas, nas descobertas, nos relatórios 
acadêmicos e todas estas atividades de produção 
científica. Eu diria que é um evento imprescindível”.

Edison Lins, coordenador do Grupo Gestor de Benefícios 
Sociais (GGBS) e representante da Unicamp na comissão 

organizadora do Conpuesp. 

“
sucesso, a adesão foi maciça e eu 
só ouvi as pessoas comentando nos 
corredores que o evento estava bem 

organizado. Houve o pedido delas 
para que outras edições fossem reali-

zadas e tivemos essa ótima notícia com a decisão 
de continuarmos o congresso em 2013. Nós espe-
ramos superar ainda mais a distância geográfica 
das sedes da Unesp e contar com a participação de 
um maior número de profissionais“.

Paulo Brito, representante da Unesp na comissão
de organização do Conpuesp.

“O objetivo inicial do evento era 
promover a integração dos fun-
cionários das três universidades, 
porque nunca houve um projeto que 
possibilitasse esse encontro. E a rea-
lização desta proposta foi cumprida com êxito. Nós 
mostramos o que contribuímos diariamente em 
nossas 'gestões do conhecimento' e partilhamos 
dessa dedicação com todos.”

Luciana Ielo, representante da Usp na comissão de 
organização do Conpuesp. 

“Participar do 1º Conpuesp foi 
gratificante, pois além de conhecer 
os meus parceiros da Unicamp, 
pude também conhecer outras pes-
soas, colegas das outras duas 
universidades. A troca de experiência na organiza-
ção do evento foi válida, bem como também as 
discussões sobre como proceder para que o evento 
se tornasse realidade. A participação maciça dos 
servidores das três universidades engrandeceu o 
evento tornando-o como uma experiência singular 
na esfera pública em eventos desse porte. Os 
trabalhos estavam adequados e padronizados de 
acordo com normas científicas. A nossa contribui-
ção ficará registrada no livro de resumos do 
Congresso, que irá expor as experiências, os 
casos, e os artigos científicos de grande qualida-
de".

Gildenir Carolino Santos, membro da comissão 
organizadora do Conpuesp, bibliotecário e diretor da 

Biblioteca da Faculdade de Educação – Unicamp.

"Foi muito bom ter participado. Trou-
xe grandes ganhos para a minha 
vida profissional e pessoal. Conhe-
cer a produção científica dos profis-

sionais e contribuir para a divulgação 
da mesma foi um grandes desafio da 

minha vida. Tenho somente que agradecer o 
envolvimento de todos da Comissão Científica e 
aos servidores que confiaram e  participaram do 
Congresso.”
Vera R. T. Camargo, membro da comissão organizadora do 

Conpuesp e profissional do Labjor/Nudecri da Unicamp.

Na minha visão, o Conpuesp foi um 

“Eu, que fiquei responsável por 
coordenar a logística do 
evento, observei que tudo 
funcionou perfeitamente. 
Conseguimos embarcar, nos 
dois dias, cerca de 700 funcio-
nários da Unicamp para São Paulo, com 
transporte e refeições. E, certamente, a parte 
mais positiva foi a troca de experiências entre 
funcionários da USP, Unesp e Unicamp. É mui-
to bom quando você participa de um evento 
desse nível profissional e vê os resultados na 
prática. A sensação é de missão cumprida. 
Valeu muito a pena o esforço e dedicação 
para a realização desse evento”

José Rodrigues de Oliveira, membro da comissão 
organizadora do Conpuesp e profissional do Grupo 

Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) 

“O Conpuesp proporcionou vivenciarmos o 
compartilhamento de conhecimento, criativi-
dade e a busca contínua de soluções inova-
doras dos profissionais que atuam nas áreas 
técnicas e administrativas das três universi-
dades paulistas. O congraçamento e a mo-
tivação dos participantes foram visíveis e de-
monstraram o nível de excelência dos servido-
res. Sem medo de errar, a gestão das uni-
versidades paulistas continuará eficaz, trans-
parente e participativa, por conta da regu-
laridade na realização de eventos dessa 
magnitude.”

Orlando Furlan (IE) e Neide dos Santos Furlan (IG), 
membros da comissão organizadora do Conpuesp.

O Conpuesp na perspectiva d

Estande da Unicamp: espaço para solidariedade
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A realização do 1º Conpuesp foi marcada por 
diversas atrações que agregaram ao congresso 
conhecimento, motivação, cultura e entreteni-
mento. Confira alguns dos principais momentos 
da programação:

Cerimônia de Abertura

A solenidade foi marcada com as presenças 
do coordenador geral da Unicamp, Professor 
Edgar Salvadori De Decca, do vice-reitor da USP, 
Hélio Nogueira Cruz e do Pró-Reitor de Adminis-
tração da Unesp, professor Ricardo Samih Geor-
ges Abi Rached. Representando as equipes dos 
comitês de organização, estiveram presentes na 
mesa de abertura o coordenador do Grupo Ges-
tor de Benefícios Sociais (GGBS) Edison Lins, 
representando a Unicamp, Luciana Ielo, represen-
tando a USP e Paulo Brito, a Unesp.

Esteve presente também na cerimônia o ex-
reitor da Unicamp, 
professor José Ta-
deu Jorge. Ele pres-
tigiou o evento que 
foi idealizado em 
sua gestão, na qual 
foi viabilizada a re-
alização do Simpó-
sio de Profissionais 
da Unicamp, mais 
conhecido como 
Simtec. “Os funcio-
nários destas três 
universidades gera-
ram ao longo des-
tes anos soluções 
de administração e 
gestão muito eficazes”, disse Tadeu Jorge. “Um 
congresso como este é uma oportunidade para os 
profissionais fazerem intercâmbio e mostrar solu-
ções que deram certo em sua universidade, para 
que as outras possam adaptar e permitir que todas 
elas cresçam nas suas gestões”, completou.

Palestra “Você é do tamanho 
do seu sonho”

Logo após a cerimônia de abertura, o público 
presente foi convidado a participar de uma 
palestra motivacional com o empresário César 
Souza do grupo Empreenda, consultoria que 
constrói soluções com seus clientes para os 
desafios de criar e executar estratégias inova-
doras. César iniciou a reflexão ressaltando a 
importância que cada profissional exerce no 
sucesso de um projeto, por menor que seja a 
função dele, seja ele o realizador de experiências, 
ou aquele que apenas cuida da limpeza e higieni-
zação dos materiais usados.

O palestrante reforçou que acreditar em um 
sonho significa ir à luta e não se deixar acomodar. 

.

.

.

.

Para tanto, citou e analisou diversas persona-
lidades empreendedoras, como Steve Jobs, um 
dos fundadores da Apple; Osyres Silva, um dos 
fundadores da Empresa Brasileira de Aero-
náutica (Embraer) e outros.

César destacou ainda o importante papel 
que os funcionários da Unicamp, Usp e Unesp 
possuem como colaboradores da ciência. “O 
papel da Universidade é de viabilizar os sonhos. 
Sonhos de transformar a humanidade através 
das pesquisas e das descobertas”, afirmou o 
palestrante. E para isso reforçou que não basta 
sonhar, mas que para ter sucesso nas suas rea-
lizações, devem se integrar suas realizações, 

criando pontes e não barreiras, ou seja, 
arranjando mecanismos que compartilhem 
o conhecimento e que promovam a produ-
ção coletiva.

Quem acompanhou a palestra e se in-
teressou pela apresentação, pode conferir 
os slides que o próprio César disponibilizou 
através do site: slides.empreenda.net 
.

Palestra “A diferença entre 
ter fama e ter sucesso”

.

Divertida, espontânea e com uma ótima 
avaliação do público. Foi desta maneira 

.

que se pode traduzir a palestra ministrada 
pelo ator e produtor Eduardo Martini. 
Apresentada no segundo dia do Conpuesp, 
a palestra discutiu os elementos de carreira 
que são responsáveis por traçar profis-
sionais de sucesso e com atitudes vitoriosas 
em suas rotinas de trabalho. Eduardo se 
baseou na sua trajetória de vida para 
mostrar esses elementos que só dependem 
da força e da vontade de se realizar 
trabalhos de sucesso e almejar sonhos e 
boas perspectivas de carreira. Os presentes 
passaram momentos agradáveis, com mui-
to riso e descontração.  

Casos de Sucesso

. Um dos pontos marcantes do 1º Conpuesp 
ocorreu na apresentação dos casos de sucesso 
de cada universidade. Com o auditório lotado, 
os profissionais puderam acompanhar algumas 
experiências que são iniciativas de suas Univer-
sidades e que poderiam ser replicadas pelas 
demais devido ao grande valor agregado que 
eles conquistaram. É o caso do Simpósio de 
Profissionais da Unicamp (Simtec), que repre-
sentou nossa Universidade.

Apresentado por Orlando Carlos Furlan, o 
Simtec foi apresentado detalhadamente e mos-

.

trando o avanço das três edições e a expansão da 
realização que já vai para sua 4ª edição no ano de 
2012. Pela Unesp, foi apresentado o projeto 
“Parâmetros para o quadro de funções técnico 
administrativos”, pela técnica da coordenadoria 
de Recursos Humanos, Roberta Banietti e Maria 
José Dias Martins, da reitoria. A USP apresentou o 
caso “Comissão para reestruturação dos Sistemas 
de Gestão Administrativa e Financeira”, apre-
sentado pelo assistente técnico financeiro do 
Instituto de Ciências Matemáticas e Computação 
de São Carlos (ICMC-USP).  

Apresentações Culturais
.

Com uma elogiada trajetória de sucesso, o 
Coral Zíper na Boca fez uma apresentação me-
morável representando a Unicamp e agradou a 
todo o público presente. O Coral regido pela 
maestrina Vivian Nogueira e direção cênica de 

Renan Vilela fez o 
público relembrar 
os sucessos da 
banda britânica 
Queen, um dos 
mais populares 
grupos de rock, ao 
reviver em seu es-
petáculo intitulado 
“Q u e e n  R h a p -
sody”, alguns con-
sagrados hits como 
“ S o m e b o d y  t o  
love”, “We are the 
champions” e “We 
will rock you”.

O Coral, formado 
por funcionários e 

alunos da Unicamp,  surpreendeu o público logo 
no início da apresentação. Espalhados pelo audi-
tório, os componentes começaram a cantar entre 
o público que não esperava essa surpresa. Logo 
em seguida, no palco, os membros se somaram a 
banda e apresentaram o espetáculo que uniu voz 
e movi-mentação cênica. 

Também fez parte das apresentações culturais 
a banda “Filarmônica de Pasárgada”, composta 
por alunos da USP. Com repertório próprio, 
formado por música popular brasileira (MPB), a 
banda, que foi vencedora do I Festival da Canção 
da Unicamp e finalistas do 18° Festival de MPB do 
Conservatório de Tatuí - SP, levantou mais aplau-
sos do público com as canções do seu primeiro 
disco “O Hábito da Força”. 

E representando a Unesp, a funcionária Bea-
triz Galvão, da unidade de São José dos Campos, 
apresentou um monólogo “Rimas de minha vida”, 
em que declamou poemas consagrados de alguns 
poetas como Cecília Meireles e outros de autoria 
própria. A apresentação de Beatriz prendeu a 
atenção do público.

.

Da esq. p/ dir.: o Pró-Reitor de Administração da Unesp,  Ricardo Samih Georges Abi Rached ; 
o ex-reitor da Unicamp, José Tadeu Jorge; o coordenador geral da Unicamp, Edgar Salvadori De Decca, 

e o vice-reitor da USP, Hélio Nogueira Cruz

Banda 'Filarmônica de Pasárgada', composta por alunos da USP. Música popular inédita que agradou 
o público presente no auditório Simon Bolívar, no Memorial da América Latina.

Orlando Furlan, da Unicamp, que apresentou o Simtec. Poemas no monólogo de Beatriz Galvão, da UnespEduardo Martini durante apresentação no Conpuesp.

O empresário César Souza, 
do grupo Empreenda, que 

proferiu palestra motivacional 
durante o Congresso

Coral Zíper na Boca, 
da Unicamp, que apresentou 
espetáculo com músicas
 da banda Queen.
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A realização do 1º Conpuesp foi marcada por 
diversas atrações que agregaram ao congresso 
conhecimento, motivação, cultura e entreteni-
mento. Confira alguns dos principais momentos 
da programação:

Cerimônia de Abertura

A solenidade foi marcada com as presenças 
do coordenador geral da Unicamp, Professor 
Edgar Salvadori De Decca, do vice-reitor da USP, 
Hélio Nogueira Cruz e do Pró-Reitor de Adminis-
tração da Unesp, professor Ricardo Samih Geor-
ges Abi Rached. Representando as equipes dos 
comitês de organização, estiveram presentes na 
mesa de abertura o coordenador do Grupo Ges-
tor de Benefícios Sociais (GGBS) Edison Lins, 
representando a Unicamp, Luciana Ielo, represen-
tando a USP e Paulo Brito, a Unesp.

Esteve presente também na cerimônia o ex-
reitor da Unicamp, 
professor José Ta-
deu Jorge. Ele pres-
tigiou o evento que 
foi idealizado em 
sua gestão, na qual 
foi viabilizada a re-
alização do Simpó-
sio de Profissionais 
da Unicamp, mais 
conhecido como 
Simtec. “Os funcio-
nários destas três 
universidades gera-
ram ao longo des-
tes anos soluções 
de administração e 
gestão muito eficazes”, disse Tadeu Jorge. “Um 
congresso como este é uma oportunidade para os 
profissionais fazerem intercâmbio e mostrar solu-
ções que deram certo em sua universidade, para 
que as outras possam adaptar e permitir que todas 
elas cresçam nas suas gestões”, completou.

Palestra “Você é do tamanho 
do seu sonho”

Logo após a cerimônia de abertura, o público 
presente foi convidado a participar de uma 
palestra motivacional com o empresário César 
Souza do grupo Empreenda, consultoria que 
constrói soluções com seus clientes para os 
desafios de criar e executar estratégias inova-
doras. César iniciou a reflexão ressaltando a 
importância que cada profissional exerce no 
sucesso de um projeto, por menor que seja a 
função dele, seja ele o realizador de experiências, 
ou aquele que apenas cuida da limpeza e higieni-
zação dos materiais usados.

O palestrante reforçou que acreditar em um 
sonho significa ir à luta e não se deixar acomodar. 

.

.

.

.

Para tanto, citou e analisou diversas persona-
lidades empreendedoras, como Steve Jobs, um 
dos fundadores da Apple; Osyres Silva, um dos 
fundadores da Empresa Brasileira de Aero-
náutica (Embraer) e outros.

César destacou ainda o importante papel 
que os funcionários da Unicamp, Usp e Unesp 
possuem como colaboradores da ciência. “O 
papel da Universidade é de viabilizar os sonhos. 
Sonhos de transformar a humanidade através 
das pesquisas e das descobertas”, afirmou o 
palestrante. E para isso reforçou que não basta 
sonhar, mas que para ter sucesso nas suas rea-
lizações, devem se integrar suas realizações, 

criando pontes e não barreiras, ou seja, 
arranjando mecanismos que compartilhem 
o conhecimento e que promovam a produ-
ção coletiva.

Quem acompanhou a palestra e se in-
teressou pela apresentação, pode conferir 
os slides que o próprio César disponibilizou 
através do site: slides.empreenda.net 
.

Palestra “A diferença entre 
ter fama e ter sucesso”

.

Divertida, espontânea e com uma ótima 
avaliação do público. Foi desta maneira 

.

que se pode traduzir a palestra ministrada 
pelo ator e produtor Eduardo Martini. 
Apresentada no segundo dia do Conpuesp, 
a palestra discutiu os elementos de carreira 
que são responsáveis por traçar profis-
sionais de sucesso e com atitudes vitoriosas 
em suas rotinas de trabalho. Eduardo se 
baseou na sua trajetória de vida para 
mostrar esses elementos que só dependem 
da força e da vontade de se realizar 
trabalhos de sucesso e almejar sonhos e 
boas perspectivas de carreira. Os presentes 
passaram momentos agradáveis, com mui-
to riso e descontração.  

Casos de Sucesso

. Um dos pontos marcantes do 1º Conpuesp 
ocorreu na apresentação dos casos de sucesso 
de cada universidade. Com o auditório lotado, 
os profissionais puderam acompanhar algumas 
experiências que são iniciativas de suas Univer-
sidades e que poderiam ser replicadas pelas 
demais devido ao grande valor agregado que 
eles conquistaram. É o caso do Simpósio de 
Profissionais da Unicamp (Simtec), que repre-
sentou nossa Universidade.

Apresentado por Orlando Carlos Furlan, o 
Simtec foi apresentado detalhadamente e mos-

.

trando o avanço das três edições e a expansão da 
realização que já vai para sua 4ª edição no ano de 
2012. Pela Unesp, foi apresentado o projeto 
“Parâmetros para o quadro de funções técnico 
administrativos”, pela técnica da coordenadoria 
de Recursos Humanos, Roberta Banietti e Maria 
José Dias Martins, da reitoria. A USP apresentou o 
caso “Comissão para reestruturação dos Sistemas 
de Gestão Administrativa e Financeira”, apre-
sentado pelo assistente técnico financeiro do 
Instituto de Ciências Matemáticas e Computação 
de São Carlos (ICMC-USP).  

Apresentações Culturais
.

Com uma elogiada trajetória de sucesso, o 
Coral Zíper na Boca fez uma apresentação me-
morável representando a Unicamp e agradou a 
todo o público presente. O Coral regido pela 
maestrina Vivian Nogueira e direção cênica de 

Renan Vilela fez o 
público relembrar 
os sucessos da 
banda britânica 
Queen, um dos 
mais populares 
grupos de rock, ao 
reviver em seu es-
petáculo intitulado 
“Q u e e n  R h a p -
sody”, alguns con-
sagrados hits como 
“ S o m e b o d y  t o  
love”, “We are the 
champions” e “We 
will rock you”.

O Coral, formado 
por funcionários e 

alunos da Unicamp,  surpreendeu o público logo 
no início da apresentação. Espalhados pelo audi-
tório, os componentes começaram a cantar entre 
o público que não esperava essa surpresa. Logo 
em seguida, no palco, os membros se somaram a 
banda e apresentaram o espetáculo que uniu voz 
e movi-mentação cênica. 

Também fez parte das apresentações culturais 
a banda “Filarmônica de Pasárgada”, composta 
por alunos da USP. Com repertório próprio, 
formado por música popular brasileira (MPB), a 
banda, que foi vencedora do I Festival da Canção 
da Unicamp e finalistas do 18° Festival de MPB do 
Conservatório de Tatuí - SP, levantou mais aplau-
sos do público com as canções do seu primeiro 
disco “O Hábito da Força”. 

E representando a Unesp, a funcionária Bea-
triz Galvão, da unidade de São José dos Campos, 
apresentou um monólogo “Rimas de minha vida”, 
em que declamou poemas consagrados de alguns 
poetas como Cecília Meireles e outros de autoria 
própria. A apresentação de Beatriz prendeu a 
atenção do público.

.

Da esq. p/ dir.: o Pró-Reitor de Administração da Unesp,  Ricardo Samih Georges Abi Rached ; 
o ex-reitor da Unicamp, José Tadeu Jorge; o coordenador geral da Unicamp, Edgar Salvadori De Decca, 

e o vice-reitor da USP, Hélio Nogueira Cruz

Banda 'Filarmônica de Pasárgada', composta por alunos da USP. Música popular inédita que agradou 
o público presente no auditório Simon Bolívar, no Memorial da América Latina.

Orlando Furlan, da Unicamp, que apresentou o Simtec. Poemas no monólogo de Beatriz Galvão, da UnespEduardo Martini durante apresentação no Conpuesp.

O empresário César Souza, 
do grupo Empreenda, que 

proferiu palestra motivacional 
durante o Congresso

Coral Zíper na Boca, 
da Unicamp, que apresentou 
espetáculo com músicas
 da banda Queen.



realizado nos mesmos setores das outras univer-
sidades: “Primeiro eu destaco a troca de expe-
riências com outras pessoas que enfrentam proble-
mas semelhantes e acima de tudo poder aprender, 
acho que esse é maior valor do congresso”, conclui.

Em busca de novos contatos

Mesmo com a maioria dos profissionais apre-
sentando um ou mais trabalhos no Conpuesp (so-
zinhos ou em par-
ceria), houve tam-
bém aqueles que 
part iciparam do 
congresso sem a-
presentar um pro-
jeto ou pesquisa. Foi 
o caso das funcio-
nárias Alessandra 
Moreira de Lima e 
Veridiana Kassab, 
que trabalham na 
pós-graduação da 
F a c u l d a d e  d e  
Odontologia da 
USP. 

Elas visitaram o Conpuesp em busca de trocar 
experiências e fazer novos contatos com os pro-
fissionais de outras universidades. Veridiana avalia 
como positiva a participação no Congresso e espera 
que nas próximas edições do evento ocorra mais 
espaços para que os profissionais debatam seus 
trabalhos com profissionais da mesma área e pos-
sam interagir com mais conversas entre eles.

 

.
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Uma oportunidade para trocar experiênciasUma oportunidade para trocar experiências

O Conpuesp foi responsável por promo-
ver o encontro e a difusão de novas expe-
riências e contatos entre os profissionais das 
três universidades paulistas. Entre os profissio-
nais da Unicamp já havia um notório reco-
nhecimento da importância do congresso em 
função das experiências obtidas no Simpósio 
de Profissionais da Unicamp - Simtec. 

Entretanto, no meio de diversos profissio-
nais já acostumados a apresentar os projetos 
em simpósios anteriores, estava Vladimir 

Gaal, funcionário do De-
partamento de Eletrônica 
do Instituto de Física Gleb 
Wataghin. Vladimir faz 
parte dos novos profissi-
onais da Unicamp que in-
gressaram neste ano e ain-
da não haviam participado 
de nenhum congresso.

Ele apresentou seu 
projeto intitulado “Con-
tador de Franjas para o 
Interferômetro de Michel-
son” que foi desenvolvido 

como forma de auxiliar os experimentos dos 
alunos de graduação do curso de Física e 
avalia a oportunidade de expor o trabalho 
desenvolvido no evento: “Esse trabalho foi 
muito gratificante, pois nós começamos a 
desenvolvê-lo uma semana após minha en-
trada na Unicamp. É importante para mostrar 
o que fazemos dentro do laboratório”, disse. 
Através deste projeto, o profissional aponta o 
benefício promovido pela sua realização, per-
mitindo cálculos com maior agilidade e pre-
cisão. O projeto foi desenvolvido junto com o 
engenheiro Antonio Carlos da Costa.

Orgulho e empenho

Foi com um enorme sorriso que 
a funcionária do grupo técnico 
de planejamento e desenvolvi-
mento de recursos humanos da 
Unesp, Denise Nonoya, expôs 
orgulhosa seu pôster em que 
apresentou seu trabalho “Ava-
liação de Desempenho na 
Unesp: Acompanhamento de 
Desenvolvimento Profissional 
ADP”, que demandou mudan-
ças na cultura organizacional e 
estimulação no papel educativo 
dos gestores.

Considerando a Universidade como centro 
onde se efetiva o ensino, a pesquisa e a extensão 
dos serviços à comunidade e que tem por objetivo 
o desenvolvimento do saber e da cultura, ela 
entende em seu trabalho a necessidade de se 
investir nos profissionais que atuam como inter-
mediários para que se concretizem todas as possi-
bilidades de ação da instituição. “Nós narramos 
uma experiência de 12 anos do processo de 
implantação e avaliação de desempenho da uni-
versidade. É um processo que já vem se aprimo-
rando ao longo desses anos e no qual nós inves-
timos bastante em educação continuada e em 
sensibilização de gestores”, afirma Denise.

Apesar do incômodo que a profissional relata 
como conseqüência da avaliação, ela afirma que 
a realização foi responsável por romper com atitu-
des cristalizadas e a partir dele passou-se a buscar 
novas respostas para se conseguir uma mobiliza-
ção interna capaz de superar as barreiras geográ-
ficas que separam as unidades administrativas da 
Unesp. A profissional destaca também a oportu-
nidade de expor seu pôster e comparar o trabalho 

Interessado em conferir os pôsteres 
e anais do Conpuesp?

Acesse o site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs) 
e clique no link "Conpuesp".

A comissão organizadora informa também 
que os resumos serão disponibilizados, em 

breve, na versão impressa.

Durante os dois dias do Conpuesp, no estande da Unicamp, foi 
disponibilizado para venda o livro “Sabores da Enfermagem”, publicação 
que contou com o apoio do Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) e 
que reúne receitas de família dos funcionários da Enfermagem do Hospital 
das Clínicas (HC). Ao todo, foram vendidos 59 exemplares e a renda foi 
revertida para o Hospital Sobrapar, especializado no tratamento cirúrgico e 
reabilitação de pessoas com deformidades Crânio-faciais. 

Leia mais sobre esse projeto no site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs).

Solidariedade em troca de boas receitas

Vladimir Gaal, do IFGW 

Denise Nonoya, da Unesp

Veridiana e Alessandra, da USP

“O objetivo do congresso é o de pro-
mover um espaço de compartilha-
mento das experiências dos trabalhos 
desenvolvidos pelos servidores e de-

monstrar e valorizar a importância da 
qualidade desses profissionais como 

atores nos reconhecidos indicadores de qualidade e 
de excelência. Trata-se de um ótimo exemplo que 
deve ser seguido por outras instituiçoes”.
Edgar Salvadori De Decca, coordenador geral da Unicamp.

“Um congresso como este é uma 
oportunidade para os profissionais 
fazerem intercâmbio e mostrar solu-
ções que deram certo em sua universi-
dade, para que as outras possam adap-
tar e permitir que todas cresçam nas suas gestões. 
Devemos sempre apoiar iniciativas desse porte”.

 José Tadeu Jorge, ex-reitor da Unicamp.

“É mais uma oportunidade de apro-
ximação destas três universidades e, 
com certeza, depois da realização 
deste congresso, a tendência é que 

novos laços possam se firmar na 
parceria de sucesso que nós fazemos 

nessa caminhada conjunta, para que sempre pos-
samos manter com êxito esse padrão de excelência”.

Professor Hélio Nogueira Cruz, vice-reitor da USP.

“Para nós da Unesp poder participar 
de um evento como este é uma opor-
tunidade muito boa, porque nossos 
profissionais se valorizam e buscam 
novas ações para inovar suas ges-
tões. Ainda mais porque nossas unida-
des são distribuídas entre várias cidades do Estado, 
logo a troca de experiência não ocorre somente com 
nossas irmãs (USP e Unicamp), mas sim entre nossos 
próprios funcionários”.

Ricardo Samih Georges Abi Rached, pró-reitor de 
administração da Unesp.

 “Esse evento é um marco para as três 
universidades, pois pela primeira vez 
permite um encontro conjunto destas 
que são sempre os destaques nos 
índices e rankings dentre as universi-

dades brasileiras. E isso não deve 
somente à excelência dos nossos professores e alu-
nos, mas também à competência dos nossos 
profissionais, que se empenham diariamente para 
erguer o nome das nossas instituições sejam colabo-
rando nas pesquisas, nas descobertas, nos relatórios 
acadêmicos e todas estas atividades de produção 
científica. Eu diria que é um evento imprescindível”.

Edison Lins, coordenador do Grupo Gestor de Benefícios 
Sociais (GGBS) e representante da Unicamp na comissão 

organizadora do Conpuesp. 

“
sucesso, a adesão foi maciça e eu 
só ouvi as pessoas comentando nos 
corredores que o evento estava bem 

organizado. Houve o pedido delas 
para que outras edições fossem reali-

zadas e tivemos essa ótima notícia com a decisão 
de continuarmos o congresso em 2013. Nós espe-
ramos superar ainda mais a distância geográfica 
das sedes da Unesp e contar com a participação de 
um maior número de profissionais“.

Paulo Brito, representante da Unesp na comissão
de organização do Conpuesp.

“O objetivo inicial do evento era 
promover a integração dos fun-
cionários das três universidades, 
porque nunca houve um projeto que 
possibilitasse esse encontro. E a rea-
lização desta proposta foi cumprida com êxito. Nós 
mostramos o que contribuímos diariamente em 
nossas 'gestões do conhecimento' e partilhamos 
dessa dedicação com todos.”

Luciana Ielo, representante da Usp na comissão de 
organização do Conpuesp. 

“Participar do 1º Conpuesp foi 
gratificante, pois além de conhecer 
os meus parceiros da Unicamp, 
pude também conhecer outras pes-
soas, colegas das outras duas 
universidades. A troca de experiência na organiza-
ção do evento foi válida, bem como também as 
discussões sobre como proceder para que o evento 
se tornasse realidade. A participação maciça dos 
servidores das três universidades engrandeceu o 
evento tornando-o como uma experiência singular 
na esfera pública em eventos desse porte. Os 
trabalhos estavam adequados e padronizados de 
acordo com normas científicas. A nossa contribui-
ção ficará registrada no livro de resumos do 
Congresso, que irá expor as experiências, os 
casos, e os artigos científicos de grande qualida-
de".

Gildenir Carolino Santos, membro da comissão 
organizadora do Conpuesp, bibliotecário e diretor da 

Biblioteca da Faculdade de Educação – Unicamp.

"Foi muito bom ter participado. Trou-
xe grandes ganhos para a minha 
vida profissional e pessoal. Conhe-
cer a produção científica dos profis-

sionais e contribuir para a divulgação 
da mesma foi um grandes desafio da 

minha vida. Tenho somente que agradecer o 
envolvimento de todos da Comissão Científica e 
aos servidores que confiaram e  participaram do 
Congresso.”
Vera R. T. Camargo, membro da comissão organizadora do 

Conpuesp e profissional do Labjor/Nudecri da Unicamp.

Na minha visão, o Conpuesp foi um 

“Eu, que fiquei responsável por 
coordenar a logística do 
evento, observei que tudo 
funcionou perfeitamente. 
Conseguimos embarcar, nos 
dois dias, cerca de 700 funcio-
nários da Unicamp para São Paulo, com 
transporte e refeições. E, certamente, a parte 
mais positiva foi a troca de experiências entre 
funcionários da USP, Unesp e Unicamp. É mui-
to bom quando você participa de um evento 
desse nível profissional e vê os resultados na 
prática. A sensação é de missão cumprida. 
Valeu muito a pena o esforço e dedicação 
para a realização desse evento”

José Rodrigues de Oliveira, membro da comissão 
organizadora do Conpuesp e profissional do Grupo 

Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) 

“O Conpuesp proporcionou vivenciarmos o 
compartilhamento de conhecimento, criativi-
dade e a busca contínua de soluções inova-
doras dos profissionais que atuam nas áreas 
técnicas e administrativas das três universi-
dades paulistas. O congraçamento e a mo-
tivação dos participantes foram visíveis e de-
monstraram o nível de excelência dos servido-
res. Sem medo de errar, a gestão das uni-
versidades paulistas continuará eficaz, trans-
parente e participativa, por conta da regu-
laridade na realização de eventos dessa 
magnitude.”

Orlando Furlan (IE) e Neide dos Santos Furlan (IG), 
membros da comissão organizadora do Conpuesp.

O Conpuesp na perspectiva d

Estande da Unicamp: espaço para solidariedade



Criar um evento capaz de motivar e mobi-
lizar todos os colaboradores e, ao mesmo tem-
po, proporcionar desenvolvimento profissional 
através do compartilhamento de experiências 
entre a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), a Universidade de São Paulo (USP) e 
a Universidade Estadual Paulista (Unesp). Foi 
com base neste desafio que o 1º Congresso dos 
Profissionais das Universidades do Estado de 
São Paulo (CONPUESP) foi concebido. Reali-
zado nos dias 25 e 26 de outubro de 2011 no 
Memorial da América Latina, em São Paulo, o 
congresso contou com a participação de mais 
de 1.200 participantes. 

O evento teve como objetivo divulgar os 
projetos e idéias desenvolvidos pelos profissio-
nais das universidades em seu trabalho cotidia-
no. Ao todo, o evento reuniu 1.211 profissio-
nais, com um total de 518 trabalhos inscritos. 
Confira mais dados nos gráficos abaixo:

Para facilitar a identificação da temática de cada 
um dos trabalhos, os mesmos foram sub-dividi-
dos em quatro eixos (confira gráfico acima).

O evento contou também com palestras que 
trouxeram a reflexão sobre a importância do 
sucesso e do bem-estar na vida profissional, na 
presença de nomes como o empresário César 

.

.
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Souza e do ator Eduardo Martini. Outro 
destaque da programação foi a apresen-
tação dos casos de sucesso, que foram res-
ponsáveis por expor realizações inovadoras 
em cada universidade e que podem inspirar 
ações semelhantes entre as demais insti-
tuições.

Além das palestras, o evento também 
contou com atrações culturais que conta-
giaram o público, como a apresentação do 
Coral Zíper na Boca, da Unicamp; da ban-
da Filarmônica de Pasárgada e do Coral 
Luís de Queiroz, ambos da USP; e a apre-
sentação do monólogo “Rimas da minha 
vida”, por funcionária da Unesp.

Os profissionais da Unicamp tiveram 
transporte para São Paulo, alimentação e 
impressão dos pôsteres custeados pela uni-
versidade. “Os resultados quantitativos e 
qualitativos desta primeira edição demons-
tram a pujança profissional nas três univer-
sidades públicas, o que confere sustenta-
bilidade técnica à reconhecida produção 
das três instituições acadêmicas”, disse 
Edison Lins, coordenador do GGBS e mem-
bro da Comissão Organizadora, composta 
por profissionais das três instituições e no-
meada pelo Conselho de Reitores das Uni-
versidades Estaduais Paulistas (Cruesp). 

De encontro às palavras de Edison, a 
representante da USP, Luciana Ielo, com-
pletou a importância da realização do 
evento e afirmou: “Pelos corredores nós 
conversávamos com os funcionários e todos 
se sentiam realizados e motivados para 
continuar buscando iniciativas em suas 
áreas de trabalho. Eles ficaram tão ani-
mados que já prometeram vir com mais 
materiais e novos projetos na próxima edi-
ção do evento”.

Confira mais informações sobre o Conpuesp:

Portal da Unicamp: 
http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2011/10/26/
publico-lota-memorial-da-america-latina-para-abertura-do-conpuesp

Portal da USP:
 http://www5.usp.br/congresso-de-profissionais-promove-a-troca-de-

experiencias-entre-funcionarios-de-usp-unicamp-e-unesp/

Site do GGBS:
 http://www.gr.unicamp.br/ggbs

..

...

...

..

Conpuesp: expressão de 
excelência profissional

NÚMERO DE 

INSCRITOS POR 

UNIVERSIDADE

NÚMERO DE 

TRABALHOS POR 

UNIVERSIDADE

Unesp       Unicamp       USP

Unesp       Unicamp       USP

Administração e Gestão 

Ensino, Pesquisa e Extensão 

Saúde e Qualidade de Vida  

Gestão Ambiental e Sustentabilidade.

EXPEDIENTE: o Jornal GGBS é uma publicação do Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna gratuita aos 
servidores da Unicamp e custeado sem nenhum ônus para a Unicamp, 
através de recursos extra-orçamentários. Colaboraram nesta edição: 
Felipe Barreto e Camila Garcia - Tiragem:10.000 exemplares. Contato: 
GGBS - Prédio da Reitoria III - Campus Unicamp - Informações: (19) 3521-
5101 - E-mail: ggbs@unicamp.br  / www.gr.unicamp.br/ggbs 

“Eu sinto que nós da Unicamp já 
entendíamos o Simtec como 
um evento que se destacava e 
reconhecia a qualidade do tra-
balho que os profissionais desta 
universidade desenvolvem no seu 
dia a dia. De repente, do III Simtec, em 2010, 
nasceu o desafio de se realizar um evento 
maior, nos mesmos moldes do nosso Simpó-
sio, entre as três universidades estaduais pau-
listas. E a “criança” foi sendo gestada... e nas-
ceu! 1º Conpuesp! Nasceu forte, bonito, sau-
dável e, colocando em evidência essa voca-
ção e tradição que a Unicamp tem de ser uma 
universidade de vanguarda. Foram dois dias 
que vimos profissionais destas três universida-
des muito motivados, mostrando com orgulho 
o que fazem, sendo reconhecidos por sua 
competência e valorizados pelos seus talen-
tos. Foi muito bom compartilhar todos esses 
momentos e todos esses valores”.

Rosane Prado, membro da comissão organizadora 
do Conpuesp e funcionária do CAISM

“Eu vejo que o Conpuesp foi 
um evento que veio ao encon-
tro de vários anseios da Uni-
versidade. A própria AFPU 

(Agência de Formação Profissio-
nal da Unicamp) tem a missão de desenvol-
vimento profissional da Universidade e o 
Conpuesp foi um espaço que propiciou isso, 
onde as pessoas puderam se integrar e ter um 
compartilhamento de boas práticas; conhecer 

o trabalho do outro, entre as univer-sidades e 
também internamente. O evento foi um sucesso 
mesmo, foi além das nossas expectativas. Isso 
mostra que os funcionários de modo geral têm 
muita coisa a contribuir. Por trás de ensino e pes-
quisa, tem um trabalho de apoio, uma atividade 
que é feita pelos funcionários e isso mostra que tem 
muita coisa importante acontecendo e vale a pena 
ser mostrado.”

Glaúcia Lorenzetti, membro da comissão 
organizadora do Conpuesp e diretora da  AFPU

Memorial da América Latina, uma 
escolha certa para o Conpuesp

Foi consenso geral dos organizadores do 
congresso, dos participantes e dos convidados 
presentes que a escolha do Memorial da Amé-
rica Latina foi um acerto. O espaço cumpriu a 
função esperada de convergir todos os profis-
sionais para um local que agregasse valor ao 
evento e desse suporte à magnitude e rele-
vância dos projetos que foram apresentados 
pelos profissionais que atuam na excelência de 
três das principais universidades brasileiras. 

O coordenador geral da Unicamp, pro-
fessor Edgar DeDecca, destacou a impor-
tância de um congresso deste porte ser reali-
zado no Memorial da América Latina. “O 
Memorial foi escolhido para sediar o evento 
simbolicamente pela capacidade de projetar 
as três universidades”, explicou. “Ele é uma 
ponte para unir as três universidades, ao mes-
mo tempo tem potencial para divulgar os 
modelos de gestão e de administração destas 
que estão entre as principais universidades da 
América Latina”, completou De Decca.

Segundo ele, os trabalhos apresentados 
pelos participantes do evento podem ser úteis 
para outras instituições e até outras empresas. 
“É o caso, por exemplo, de museus e biblio-
tecas que têm muito a aprender com as nossas 
gestões de acervos, eficazes estruturas de ar-
quivamentos digitais e capacidade de manu-
tenção da memória de referência nacional”, 
observa. “Todos podem aproveitar o know-
how que através deste congresso estamos que-
rendo partilhar entre nós mesmos e a comu-
nidade externa.”

..

Congressistas se dirigindo ao espaço interno 
do Memorial da América Latina

O reitor da Unicamp, Fernando Costa, desde o início, quando a 
formatação do Conpuesp estava sendo discutida, foi um grande 
incentivador e facilitador do evento. Em fevereiro desse ano, ainda 
como presidente do Conselho de Reitores das Universidades Paulistas 
(CRUESP), instalou, através de portaria específica, a comissão 
organizadora que ficou responsável pela formatação e demais 
aspectos do evento. O apoio do reitor foi de fundamental impor-
tância para a realização do Congresso.

Na foto acima, reunião do reitor Fernando Costa, com a participação do Chefe de Gabinete José Ranali, 
com membros da Comissão Organizadora do Conpuesp, das três universidades paulistas.

Apoio e incentivo ao CongressoApoio e incentivo ao Congresso

os realizadores e convidados
Impossível não se contagiar e motivar-se ainda 

mais, ao observar, por dois dias, no amanhecer do 
campus, como cenário a Praça da Paz, o eferves-
cente movimento da saída de quase dezena de 
ônibus, do campus da Unicamp, rumo ao Memo-
rial da América Latina, em São Paulo, para partici-
par da primeira edição de um encontro histórico, a 
primeira edição do Conpuesp - Congresso dos 
Profissionais das Universidades Estaduais Paulistas.  
Há tempos não se via, na Unicamp, e provavel-
mente também na USP e na Unesp, tanto entusias-
mo, envolvimento e integração para, que se des-
taque isso, participar de um evento de profissionais. 
Congresso ao qual aderiram, principalmente, para 
mostrarem orgulhosos, em pôsteres, as realizações 
do seu cotidiano profissional. Na participação e no 
envolvimento ímpar uma atitude afirmativa, de que 
fazem parte efetivamente do ambiente acadêmico 
de maior dimensão no cenário brasileiro.  Profissio-
nalismo relevante para que as universidades pau-
listas tenham a reconhecida liderança no cenário 
acadêmico brasileiro. E o clima participativo foi ex-
pressão da vivacidade e do dinamismo de um 
conjunto específico, parte do quadro de profis-
sionais do serviço público paulista, que tem 
evidenciado incessante busca de qualificação na 
prestação de seus serviços em diversos momentos. 
E o Conpuesp se soma de forma diferenciada ao 
permanente esforço empreendido no campo da 
gestão pública paulista. Tendo como palco o 
Memorial da América Latina, espaço emblemático, 
localizado em São Paulo, a participação de cen-
tenas de funcionários da Unicamp, USP e Unesp, o 
evento foi um marco relevante, inédito e histórico e 
deixa um saldo de dimensões abrangentes e alta-
mente positivas. Constitui-se em um fato da reafir-
mação profissional que se pauta e se orienta pelo 
compromisso e pela qualidade que se concretiza 
na expressão do conjunto de profissionais das três 
respeitáveis instituições sustentadas pela sociedade 
paulista e brasileira. E, também o evento é, de certa 
forma uma prestação de contas diante do aporte 
da sociedade e a ela é retribuído com a seriedade e 
o comprometimento dos funcionários, em sua dive-
rsificada composição, habilidades e competências, 
presentes em todas as áreas das referidas universi-
dades e interagindo com docentes, alunos e com a 
população que é atendida pelos muitos serviços, 
que decorrem da aplicabilidade das pesquisas 
pioneiras e inovadoras que as universidades esta-
duais desenvolvem, sempre com reconhecida 
excelência. O evento, grandioso em diversos as-
pectos qualitativos e quantitativos, foi mostra dessa 
pujança profissional que dá sustentação e suporte 
a significativa produção acadêmica, científica e de 
serviços do mais alto interesse de todos os setores 
da sociedade. Realizações que qualificam nossas 
instituições e fazem delas motivos de orgulho.
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IV Simtec ganha força para o próximo ano

2ª Edição do Conpuesp poderá ser 2013
Depois de dois dias de muita troca de 

conhecimento, palestras e apresentações 
culturais, nos últimos momentos do Con-
puesp, a atual comissão organizadora do 1º 
Conpuesp subiu ao palco do Memorial da 
América Latina para fazer o encerramento e o 
anúncio da próxima edição do congresso.

Com adesão e aprovação do público 
presente, ficou decidido que a intenção é que 
o evento ocorra a cada dois anos e que seja 
itinerante, podendo ser sediado em outras 
cidades do Estado que tenham campus das 
universidades estaduais. Isso permitirá que o 
evento possa ser acessível aos profissionais 
das diversas cidades em que as três universi-
dades estão presentes.

Foi decidido também que um regimento 
será formulado pela comissão organizadora. 
Entre as atas que constarão, a idéia é de que 
a organização de cada edição seja enca-
beçada por uma das universidades, com o 
apoio e formação da comissão por profis-
sionais das outras universidades.

Por fim, a grande notícia foi divulgada, 
anunciando a próxima edição poderá acon-
tecer em 2013, com a sugestão da USP liderar 
a organização do evento e o compromisso de 
torná-lo mais uma vez realidade. Agora é dar 
início a novas experiências e projetos para 
que em 2013 mais trabalhos de qualidade 
possam ser compartilhados no 2º Conpuesp!

Profissionais da Unesp, Unicamp e USP, integrantes da Comissão Organizadora do Conpuesp

Professor Edgar De Decca 
durante visitação aos 
pôsteres do Conpuesp

Foi anunciado também pelo coordena-
dor do Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS), Edison Lins, que em 2012 será rea-
lizada mais uma edição do Simpósio dos 
Profissionais da Unicamp (Simtec). O even-
to inicialmente está previsto para ocorrer no 
mês de outubro.

No seu pronunciamento, na solenidade 
de abertura do Conpueso, o Coordenador 
Geral da Universidade, professor Edgar 
Salvadori De Decca, destacou a importância 
do Simtec para consolidação da Unicamp 
no Conpuesp.

O professor De Decca observou que o 
Conpuesp surgiu a partir de uma idéia de 
2010, após a finalização do III Simtec, 
quando a comissão organizadora levantou a 
possibilidade de se formatar um evento nos 
mesmos moldes com as três universi-dades 
estaduais paulistas. Relembrou ainda que a 
Unicamp se destaca na tradição de 
organizar esse tipo de congresso em função 
das três edições anteriores do Simtec. “A 
Unicamp foi pioneira neste projeto”, disse. 
“Ela formalizou há muitos anos atrás um 
congresso para que os profissionais pudes-
sem conhecer as boas práticas de gestão e 
de trabalhos que os funcionários estavam 
realizando para desenvolver seus respecti-

vos setores com qualidade” afirmou.

O evento cuja primeira edição ocorreu em 
1997, reuniu profissionais de todas as áreas 
da Unicamp, expondo trabalhos que realiza-
vam no seu cotidiano profissional e que con-
tribuíam para que a Unicamp tivesse papel de 
reconhecido destaque nos campos da pes-
quisa, ensino e extensão. Na segunda edição, 
em 2008, o evento teve participação de mais 
de 500 trabalhos. E, em maio de 2010, acon-
teceu a 3ª edição, com centenas de trabalhos, 
dezenas de minicursos, participação de diver-
sos palestrantes renomados, além de uma 
rica programação cultural e de serviços.

Foto: Antonio Scarpinetti / ASCOM
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