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Como a Unicamp deve atuar no HIDS
Introdução
O aquecimento global e as mudanças climáticas causados por ações
antropogênicas são um consenso científico. Seus impactos, que afetam desde a
produção de alimentos até o aumento do nível do mar tem desestabilizado a
sociedade humana e o meio ambiente, mas há ainda quem negue. Durantes as
últimas décadas, muito fui estudado e discutido sobre o que o aquecimento
global pode gerar de consequências para a humanidade, e as conclusões são
desesperadoras.
Com todas essas alterações climáticas acontecendo em um ritmo
acelerado e pouco coisa sendo feita, em alguns anos a forma de vida no planeta
mudará radicalmente, e apesar de já estarmos atrasos com reação a evitar esse
cenário catastrófica, ainda é possível amenizá-lo.
Ao longo do semestre foram discutidos inúmeros assuntos, como direitos
humanos, energias renováveis, urbanismo, smart cities, medicina do futuro,
alimentação e empreendedorismo. Todos esses temas apresentados tinham
algo em comum, a sustentabilidade, palavra chave que deve guiar as ações
humanas nas próximas décadas para que possamos mantem o planeta um lugar
agradável para se viver.
Nesse contexto, as universidades são um local fundamental para o
desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Pois são elas que produzem
grande parte do conhecimento existente, além de que, podem ser utilizadas
como laboratórios vivos, onde novas tecnologias podem ser implementadas e
testadas a fim de um dia serem empregadas por toda a sociedade.
Dessa forma, o HIDS, Hub Internacional para o Desenvolvimento
Sustentável, que tem como visão contribuir para o processo do desenvolvimento
sustentável, agregando esforços nacionais e internacionais para produzir
conhecimento, tecnologias inovadoras e educação das futuras gerações,
mitigando e superando as fragilidades sociais, econômicas e ambientais da
sociedade contemporânea, é o primeiro passo nesse grande processo de gerar
uma sociedade sustentável.

Desenvolvimento
A Agenda 2030, da ONU, com seus 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, um compromisso assumidos por mais de 190 países é um plano de
ações em busca de um mundo com menos desigualdade social e com mais
responsabilidade com o meio ambiente. E para alcançar esses objetivos, a
sustentabilidade é seu principal pilar.
Hoje na Unicamp, a existência de um projeto como o HIDS é um fator
essencial para que toda a universidade tenha condições de contribuir no
cumprimento da Agenda 2030. Sua proposta de atuar como um laboratório vivo
construindo uma estrutura que junta e articula ações, através de parcerias e
cooperações entre instituições que possuem competências e interesses voltados
a prover contribuições concretas para o desenvolvimento sustentável de forma
ampla, incluindo as ações que tenham impactos nos eixos social, econômico e
ambiental casa exatamente com a proposta de uma universidade sustentável.
Desde o seu surgimento, muitas coisas já foram feitas, como a geração
de energia, limpa e renovável, por meio de painel fotovoltaicos espalhados por
todo o campus. No entanto, a energia produzida representa muito pouco em
relação ao que é consumido, então nesse aspecto o HIDS deve ter como
prioridade expandir a capacidade de geração de energia até que se chegue a
autossuficiência. Um ponto que também já está sendo abordado, é a utilização
de veículos elétricos, em breve as linhas dos circulares internos contarão com
um ônibus elétrico e há projetos de recarga nos próprios pontos. É importante
tornar esse projeto viável, para que toda a frota seja composta por veículos
elétricos, diminuindo assim o consumo de diesel.
Outras medidas, até mais simples, que podem ser realizadas pelo HIDS
é a conscientização de toda a comunidade acadêmica, as semanas sem a
disponibilização de copos plásticos nos restaurantes universitários ou a Semana
Lixo Zero são ações que ajudam a criar pensamentos críticos entre as pessoas
que frequentam campus, a realização da disciplina F014 também é uma medida
que ajuda a conscientizar e divulgar o HIDS. Mas ainda não é o bastante, já que
algumas informações acabam não chegando a todos, é preciso traçar novas
estratégias nesse sentido. A Unicamp deve ser sustentável por inteira, desde a
geração de novas tecnologias até nas atitudes de quem frequenta seu espaço
físico.
Acredito que a grande contribuição que o HIDS pode gerar é a criação de
um modelo de universidade sustentável amplo, que aplique conceitos de
sustentabilidade em todos os espaços possíveis. Um modelo que possa ser
replicado em qualquer universidade brasileira que deseje se tornar mais
sustentável, desde a energia consumida ao descarte correto do lixo. E para que
haja uma expansão, talvez seja necessário criar parcerias com outras
instituições de ensino a fim se ter uma troca conhecimentos que possam gerar
resultados que abranjam mais situação que por algum motivo não foram
diagnosticados na Unicamp.

Conclusão
O HIDS já demonstrou que tem uma importância fundamental no processo
de criação de uma universidade sustentável, com ideias inovadoras que são
realmente colocadas na prática.
Então transformar todo esse conhecimento gerado em um modelo que
possa ser implantado em outras universidades será uma enorme contribuição do
HIDS no cenário nacional de desenvolvimento sustentável.

