
Resenha aula 01 – HIDS 

Primeiramente fiquei um pouco surpresa com a aula. Não tinha o 

conhecimento sobre o espaço da fazenda, e também não fazia ideia de que 

isso pode mudar a “vida” da unicamp, tornando-a muito mais sustentável, e 

ainda podendo oferecer muito mais coisa do que já oferece. Uma das coisas 

que mais me chamou a atenção foi o papel central da sustentabilidade, onde foi 

colocado que de fato é necessário construir algo que seja um modelo de 

sustentabilidade.  

Numa parte mais introdutória da aula foi dito coisas como as OD’s e 

algumas necessidades desse “novo local”, para cumprir com a 

sustentabilidade. Logo após foi mostrado o que poderia ser feito nesse local, e 

qual seria a contribuição dos institutos da unicamp no mesmo. Isso me intrigou 

um pouco. Primeiro pelo fato da variedade de coisas que poderiam ser feitas, 

construídas e em segundo, da abrangência desse projeto, porque é possível 

listar muitos institutos diferentes, que até mesmo podem parecer totalmente 

divergentes, mas que podem trabalhar num mesmo local, e ainda por cima com 

um mesmo intuito.  

E falando em interdisciplinaridade, foi muito interessante quando o 

professor começou a dizer quem está envolvido com tudo isso. Desde a 

prefeitura de campinas, a PUC, e até mesmo, possivelmente algumas outras 

faculdades e laboratórios. Tudo isso só mostra o quão grande e promissor é 

esse projeto.  

Depois disso, foi elencado também o projeto de campus sustentável 

(que eu também não tinha conhecimento), o que me deixou até feliz, em saber 

que de fato a unicamp se importa com o meio ambiente. Um ponto aqui que me 

surpreendeu foi o fato da mesma utilizar 2% de energia limpa.  

E para concluir, a palestra em si foi bem interessante, não só pelo fato 

de termos uma possibilidade de crescermos, de ter uma construção sustentável 

e ser modelo para os outros, mas também que por tráz de tudo isso há uma 

preocupação com a população, há uma abertura em relação a outros 

profissionais (digo isso pela inserção de outras faculdades no projeto) e acima 

de tudo há uma preocupação também com as OD’s (que não dizem respeito 

somente a sustentabilidade, mas dizem respeito a uma vida mais digna para as 

pessoas, condição de vida melhor e igualdade). Elencar todos esses pontos em 

um projeto gigantesco, com pessoas capacitadas e com o auxilio necessário é 

de extrema importância, visto que o mundo está caminhando cada vez mais 

para o colapso ambiental.   

 

 


