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Esse documento sintetiza comentários e sugestões após a apresentação do HIDS para os presentes
na reunião de congregação na Faculdade de Tecnologia de Limeira.
Um dos professores presentes à reunião mencionou a dificuldade da universidade de estabelecer
contratos e parcerias com a iniciativa privada, apontando que a iniciativa do HIDS poderia
contribuir para aprimorar essa relação.
Marco Aurelio apontou que o projeto foi apresentado junto do governo do Estado de São Paulo
mostrando o desafio de aprimorar a legislação nesse sentido.
O diretor da FT, Prof. Dr. Renato Dantas, mencionou que a FT tem vários projetos na área de
cidades inteligentes em andamento. A Faculdade oferece cursos nas áreas ambiental,
telecomunicações, informática e construção civil. Segundo ele, essa expertise teria muito a contribuir
com o HIDS. Ele também mencionou que um dos professores da unidade já está envolvido em um
projeto de criação de um centro de pesquisa que poderia estar sediado no Distrito.
Marco Aurelio Lima contou que o diretor científico da Fapesp, Carlos Henrique de Brito Cruz,
propôs criar um centro que aglutinasse todos os grandes projetos financiados pela Fapesp na
Unicamp.
Um dos professores da FT perguntou sobre diálogos com a Prefeitura da cidade de Limeira que
já tem projetos em parceria com as unidades da Unicamp naquela cidade.
Marco Aurélio lembrou que isso já tinha sido mencionado quando da visita da equipe da Depi ao
Cotil e que está sendo pensada uma reunião com o prefeito e outras pessoas da gestão municipal
da cidade para apresentar o projeto. Segundo ele, é importante construir uma estratégia para
conversar com a cidade que unifique todos os campi de Limeira. "É fundamental integrar a cidade
de Limeira", finalizou.
O diretor da FT apontou que encaminharia o assunto internamente e proporia a criação de uma
comissão interna para discutir o assunto.

