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Este documento sintetiza os comentários e sugestões feitos após a apresentação do HIDS na FEM.
O Prof. Dr. Flávio de Campos Bannwart, do Departamento de Energia, perguntou sobre projetos da Unicamp
na área de água e energia.
Marco Aurelio Lima afirmou que tem sido feitas ações a cultura de sustentabilidade na Unicamp não é algo
recente, mas que nos últimos meses esse tema ganhou destaque por exemplo no projeto do Campos
Sustentável. No entanto, segundo ele, há ainda um passivo na Universidade que precisa de direcionamentos.
“O Plano Diretor da Unicamp, que está sendo elaborado pela primeira vez na história da Universidade,
está indo nessa direção. Temos buscado também criar indicadores para identificar problemas e buscar
soluções”, disse o diretor da Depi.
Segundo ele, o planejamento da Fazenda Argentina, que se traduziu na iniciativa de criar o HIDS, expressa
um desejo da universidade de que o assunto da sustentabilidade extrapole o território do campus, para a
PUC-Campinas, para a cidade com um todo. “Temos mantido diálogo com a Prefeitura no sentido de
mobilizar as secretarias de governo para que elas reflitam no sentido de encontrar um modelo mais
sustentável de desenvolvimento para Campinas”, afirmou.
O professor Flávio questionou ainda se a Unicamp estabeleceu metas de consumo de água e energia, por
exemplo.
Marco Aurelio respondeu que esse processo está em andamento e que a Unicamp tem esse objetivo, embora
muitas ações dependam de agentes externos à Universidade. “A Sanasa é uma empresa ligada à Prefeitura
de Campinas, por isso, para melhorar o assunto água e esgoto dentro da universidade é necessário um
diálogo com essa instituição. Estamos, aos poucos estabelecendo metas para todas as áreas de consumo de
recursos. A ideia é que o Plano Diretor Integrado da Unicamp nos empurre nessa direção”, finalizou.

