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Esse documento sintetiza comentários e sugestões após a apresentação do HIDS para os presentes 
na apresentação do HIDS no Cotil. 
 
O diretor geral do Cotil, José Roberto Ribeiro, disse que projetos como o do HIDS representam 
uma oportunidade de integração com a sociedade. "Isso é importante, ainda mais quando se trata 
de uma universidade pública". Para ele, esse é o principal desafio do Hub. 
 
O professor Marco Aurelio Lima disse que o financiamento de infraestrutura precisará de grande 
atenção da sociedade e da Prefeitura. "Teremos que fazer parcerias e associações para construir 
isso. O tema da sustentabilidade exige uma integração com a sociedade e o modo de fazer isso, 
vai depender de cada instituição, com suas peculiaridades, daí a importância do envolvimento do 
Cotil e das demais unidades da Unicamp aqui em Limeira", afirmou.  
 
O diretor associado do Cotil, José Alberto Matioli, também apontou a importância de parcerias 
entre a universidade, o poder público e a iniciativa privada. Ele contou que o Cotil tem participado 
das discussões propostas pelo grupo chamado "Encontros de inovação", da Secretaria de 
Desenvolvimento, Turismo e Inovação, da Prefeitura de Limeira, que vem buscando disseminar o 
conceito de inovação junto às instituições de ensino da cidade, públicas e privadas. A Prefeitura 
de Limeira tem esse interesse em uma aproximação com a universidade, algo que pode facilitar 
essa integração proposta pelo Hub. 
 
Marco Aurelio Lima sugeriu uma apresentação do HIDS para o poder público em Limeira para 
conhecer o interesse da cidade nesses temas, identificar projetos em andamento ou planejados na 
área da sustentabilidade. "Nossa expectativa, a partir desses diálogos, é receber qual seria o 
conteúdo interessante para o Cotil em um tema como esse. Vamos fazer esforços para que toda a 
comunidade tenha, dentro desse projeto, o que eles desejam para o Hub em um planejamento de 
longo prazo", disse. 
 
O coordenador da Secretaria de Administração Regional (SAR), Prof. Dr. Cristiano Torezzan, 
destacou que uma das atribuições dessa secretaria é justamente organizar ações de melhoria no 
campus de Limeira. Ele apontou que é muito interessante ver um projeto com uma visão de longo 
prazo, como é o caso do HIDS, e, ao mesmo tempo, bastante contrastante com a situação que existe 
no campus de Limeira. Ele também destacou o bom relacionamento com a prefeitura daquela 
cidade que poderia ser aproveitado para fazer uma apresentação do HIDS para o poder público, 
juntamente com as demais unidades da Unicamp (Faculdade de Ciências Aplicadas e Faculdade 
de Tecnologia). Ele também mencionou alguns projetos na área de sustentabilidade que estão 



 

     

acontecendo naquele campus: o Programa Lixo Zero, estamos submetendo um projeto para um 
edital da Elektro, empresa que fornece energia elétrica para Limeira, na área de retrofit elétrico. 
Também existe um projeto de expansão de áreas de convívio no Cotil. "Estamos em um momento 
muito bom, por isso considero importante fazer esse contato com a prefeitura de Limeira para 
tentar formalizar um pré-acordo", disse. 
 
Comentando a questão da integração com a cidade, a aluna da Faculdade de Ciências Aplicadas 
(FCA) e estagiária no Cotil, Ana Beatriz Kronitzky, sugeriu que mobilizar as organizações estudantis 
pode ser um caminho facilitador para isso. "Os estudantes participam de uma série de atividades 
profissionais em diferentes setores da cidade e podem ajudar a comunicar melhor as atividades 
que acontecem nas unidades da Unicamp para a população da cidade de Limeira”, disse ela. 


