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25/03/2019 14h Prof. Dr. João Marcos Travassos Romano  

Marco Aurelio P. Lima, Marcelo Cunha, Patricia Mariuzzo 

 

O professor Marco Aurelio P. Lima fez a apresentação sobre o projeto do HIDS para os 

participantes da reunião de congregação da FEEC. 

Ele explicou que a proposta do HUB é construir uma estrutura que combina 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. Sua visão é 

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. 

O professor Gilmar Barreto, Departamento de Semicondutores Instrumentos e Fotônica (DSIF) 

sugeriu que o tema água fosse alvo de pesquisas/atividade no HIDS. Ele lembrou de uma 

experiência que aconteceu no Hospital das Clínicas da Unicamp na década de 1980 na qual 

resíduos do Hospital eram feitos por meio de um sistema eletrolítico. 

O professor João Marcos Travassos Romano, do Departamento de Comunicações (Decom) e 

diretor da FEEC, mencionou a relevância que o tema ciência de dados poderia ter em uma 

iniciativa como o HIDS.  

A questão da continuidade do projeto foi destacada pelo professor Eduardo Tavares Costa, do 

Departamento de Engenharia Biomédica (DEB). Ele destacou a necessidade de examinar o 

marco regulatório e costurar acordos com todos os atores de modo a viabilizar o relacionamento 

com o entorno da Universidade para não paralisar o projeto. 

O professor Marco Aurelio explicou que o planejamento do HIDS está sendo feito juntamente 

com a Prefeitura de Campinas e tem mobilizado outros atores, como por exemplo, o Ministério 

Público do Estado de São Paulo. Segundo ele, para garantir que a legislação do zoneamento 



 

     

dessa área favoreça a criação de um distrito sustentável, foi negociado com a Prefeitura um 

adiamento na definição dos termos dessa lei.  

Além disso, segundo o diretor da DEPI, o projeto do HIDS também foi apresentado na Câmara 

Municipal de Campinas e os vereadores se comprometeram a criar uma comissão de estudos 

para elaborar conteúdo para o Hub.  

 


