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A Unicamp, reconhecida como Universidade pública de excelência deve manter seu 
propósito e cumprir com seu papel, não somente direcionando-se à produção de formação 
de qualidade em ensino superior e pós-graduação, mas também como provedora de 
pesquisas, extensões, inovações, desenvolvimento e melhorias à sociedade. É dever da 
Universidade proporcionar formação ao aluno mas também instigá-lo, incentivá-lo a utilizar 
o conhecimento adquirido (de certa forma numa condição privilegiada), para o bem-estar e 
desenvolvimento da sociedade a qual ele está inserido.  

A comunicação entre Universidade e comunidade ainda apresenta-se de forma 
deficiente e não efetiva. Muitas pessoas vêem somente uma pequena parcela do que 
realmente acontece e é desenvolvido dentro das universidades. No caso da Unicamp, esta 
é vista somente, principalmente pela comunidade em seu entorno, como referência no 
âmbito da saúde, devido à presença do Hospital das Clínicas - HC - e de seus serviços 
oferecidos à população. Contudo ainda há que se ressaltar e impulsionar maior visibilidade 
das demais atividades propostas e desenvolvidas por todos os outros institutos e campis.  

É de extrema importância também, manter a preocupação com o meio ambiente, 
com a sustentabilidade que deve ser desenvolvida em todos os setores produtivos e 
também por parte da sociedade. Por isso a importância de um HIDS desenvolver-se na 
Unicamp. Devemos cada dia mais, nos voltarmos às problemáticas que afetam a população 
mundial e meio ambiente a fim de tentarmos chegar o mais efetivamente possível em 
soluções mais sustentáveis, capazes também de atingir os objetivos e diretrizes para 
desenvolvimento sustentável, propostos pela ONU - os ODS.  

A sustentabilidade envolve intrinsecamente a questão socioambiental, não é nem 
somente uma questão ambiental, bem como não é somente uma questão social. Dessa 
forma fica clara a necessidade de pensar-se conjuntamente em soluções integrativas, que 
tenham como objetivo final o mesmo: promoção de um desenvolvimento mais sustentável 
para todos. A participação de diversos e distintos setores é primordial, para que cada um 
contribua com sua especialidade e conhecimento, para trocas de experiências e 
conhecimentos, pois isso agrega sempre e auxilia mais no fortalecimento e fundamentação 
de soluções.  

Nesse sentido a Unicamp deve continuar a investir, tentar melhorar essa 
conversação e conexão com a comunidade, pensar em projetos que tragam benefício direto 
à comunidade aliados à uma maior visibilidade, integração e inclusão, utilizando para isto 
conhecimentos de cada área presente nos diversos campis, juntamente ao poder público e 
outras instituições que podem contribuir com inovações que possam promover 
desenvolvimento mais sustentável. 

 


