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CONSULTA UNICAMP - ANÁLISE DOS DADOS

As informações dessa apresentação foram elaboradas a partir das respostas 
do questionário (Google Forms) enviado a um conjunto de e-mails da 
comunidade da Unicamp, no primeiro semestre de 2019. 
O objetivo foi conhecer as impressões dos respondentes em relação ao 
projeto que visa a criação de um Hub Internacional para o Desenvolvimento 
Sustentável (HIDS).
O questionário continha cinco questões fechadas (múltipla escolha) e três 
questões abertas.
As respostas das questões fechadas são apresentadas em forma de gráficos 
de frequência das respostas. 
As questões abertas foram tratadas no software de análise mista NVIVO11 
(MOZZATO; GRYBOVSKI; TEIXEIRA, 2016). Assim, por meio do agrupamento 
das colocações dos respondentes, evidenciaram-se as categorias mais 
frequentes no conjunto de respostas.



Quem respondeu?
O questionário foi respondido por 353 pessoas, sendo a maioria 
estudantes, funcionários e professores da Unicamp. 



3. Dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), quais você considera prioritários na construção do 
conteúdo do HIDS?
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17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no HIDS
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4. Considerando a possibilidade de construir, no HIDS, um laboratório vivo 
para testar soluções mais sustentáveis tanto para a universidade como 
para a cidade, que áreas você considera prioritárias para serem exploradas 
no HIDS?



5. Como você 
enxerga a 

integração da 
Unicamp com 
a comunidade 
nesse projeto? 
O que poderia 
ser feito nesse 

sentido?”

A maioria dos respondentes destaca
importância e a relevância da proposta, mas
também apontam que o projeto tem sido
pouco divulgado.

As respostas apontam ainda para a 
necessidade de inclusão da comunidade no 
projeto, a partir de integração da 
comunidade acadêmica interna com o público 
geral e mediações e com instituições 
governamentais e não-governamentais.



Nuvem de palavras por critério de repetição e 
posição, relacionadas à questão 5, elaborada a 
partir de dados coletados por questionário 
aplicado com a comunidade acadêmica 
Unicamp - 2019. O tratamento dos dados foi 
dado pelo software Nvivo 11.

5. O que poderia
ser feito? 

• Aproximação com as comunidades presentes na área do projeto –
Campinas e Barão Geraldo

• Divulgação dentro e fora da Unicamp

• Divulgação científica dos trabalhos já elaborados na Unicamp com
foco na comunidade para buscar inserção no projeto

• Ampliação de bolsas para os laboratórios com temas correlatos

• Inserir todos os níveis educação

• Vínculo com ensino básico de Campinas

• Parceria como escolas e elaboração de projetos com os jovens

• Extensão universitária

• Novas tecnologias

• Eventos, seminários, palestras e oficinas abertas e em horários
não comerciaisNuvem de palavras por critério de repetição e posição, relacionadas à questão 5, 

elaborada a partir de dados coletados por questionário aplicado com a comunidade 
acadêmica Unicamp - 2019. O tratamento dos dados foi dado pelo software Nvivo 11.



6. Como o HIDS pode aproximar a forma de ocupação da 
Unicamp de hoje com os princípios da sustentabilidade?
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7. Como você 
acredita que 
poderia ser a 

relação da 
Universidade com 

outras instituições, 
inclusive as 
instituições 

privadas, para que 
haja uma sinergia 

em busca dos 
ODS?”

Parceria

foi a palavra com maior frequência 
nas respostas
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• Parceria com organizações sociais a partir 
da redução das barreiras da universidade, 
permitindo compartilhar ideias, iniciativas 
e recursos. 

• Parcerias para explorar casos de projetos 
semelhantes em curso ou que já foram 
executados.

• Parcerias com instituições privadas para 
captação de recursos e troca de expertise 
com o mercado, pontuando a autonomia 
da universidade.

• Parcerias para reduzir burocracia para  
incorporar outras instituições públicas e 
privadas para fomentar o projeto.



8. Se você fosse 
planejar um Hub 

Internacional 
para o 

Desenvolvimento 
Sustentável, o 

que não poderia 
faltar nesse 

Hub?”

A frequência de respostas foi direcionada para as 
ideias de sustentabilidade e planejamento, nas quais 
pode-se observar indicações sobre aproximação do 
projeto com a comunidade, retomando aspectos 
observados nas questões anteriores, mas também 
ações a serem desenvolvidas dentro do campus 
enquanto modelo para as instituições que possam 
criar parcerias, divulgação e teste das ações em 
direção a sustentabilidade, essas voltadas para 
mudanças na infraestrutura da universidade e também 
para o fomento de estudos voltados para o projeto. 



8.O que não poderia faltar 

nesse Hub?

• Boa gestão

• Interdisciplinaridade

• Parcerias

• Movimentos sociais

• Saberes sobre os usos da terra

• Espaço para experimentação 

• Ações em todos os 17 objetivos do 
desenvolvimento sustentável

• Arte

• Segurança alimentar

• Soluções inteligentes

• Preservação ambiental 

• Mudanças do cotidiano da universidade –
campus sustentável 


