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Reflexão sobre a primeira palestra da disciplina F 014

A palestra versou sobre a temática de sustentabilidade proposta na descrição da disciplina, em
que o Prof. Dr. Marco Aurélio Pinheiro Lima nos elucidou inicialmente sobre a aquisição pela
Unicamp em 2013 da propriedade denominada Fazenda Argentina, uma área de 1,4 x 106 m2.

Através do HUB Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS), a proposta de
integração da fazenda com o Campus será feita de maneira harmônica, viabilizando parcerias
de instituições que tenham interesses pautados dentro da agenda proposta pela ONU para o
Desenvolvimento Sustentável, contribuindo assim para ações de impacto social, ambiental e
econômico.
O reflexo dessa integração terá um alcance não somente para o município, mas também
poderão viabilizar implementações em outras localidades, fazendo com que a preocupação
com a sustentabilidade seja propagada através das interações de proximidade com a
população e a universidade.
É uma imensa oportunidade de contato com a população, demonstrando a importância das
pesquisas realizadas em diversas áreas da universidade e seu impacto na sociedade.
A proposta conseguiu financiamento Master Plan de US$ 1,0 milhão do BID Banco
Interamericano de Desenvolvimento e diante disso foram feitos acordos com a prefeitura de
Campinas e PUC - Campinas e obteve a aprovação do projeto com o atual governo do estado
de São Paulo.
Foram apresentados diversos modelos de distritos sustentáveis que foram implementados em
outros países e que trouxeram retornos positivos para a sociedade, possibilitando melhorias de
mobilidade urbana, tecnologia em cidades inteligentes, autossuficiência energética de forma
limpa dentre outros aspectos viáveis de forma sustentável.
O Campus da Universidade tornando-se sustentável até 2021, é um grande passo para o futuro
da instituição, demostrando a importância da eficiência na gestão de recursos e os demais
aspectos que englobam a proposta, certamente será exemplo para demais universidades e
outras instituições, refletindo na população em geral fazendo com que o interesse em entender
que existe a necessidade do olhar para o futuro com responsabilidade.
A visibilidade atual da universidade para a população em geral, origina-se em grande parte
através da excelência em saúde pública, dada a importância do trabalho desenvolvido no

Hospital de Clinicas – HC, para a população regional e também para os demais estados, pois
há procura de atendimento e reconhecimento da instituição. Obviamente a Universidade não
se resume somente no HC, mas acredito que o impacto da excelência de atendimento traga um
retorno de reconhecimento pela população das ações feitas na instituição de uma forma mais
direta.
Ao propor que o Campus seja sustentável e em consequência o distrito, aumentará o espectro
de participação da população nas atividades e com o engajamento na proposta uma maior
visibilidade das pesquisas realizadas na universidade.

