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Este documento sintetiza os comentários e sugestões feitos após a apresentação do HIDS na Adunicamp.
O diretor da Adunicamp, Wagner Romão, esclareceu que o objetivo da reunião era conhecer melhor o
projeto do Hub para identificar como a Adunicamp poderia colaborar. Segundo ele, há um interesse da
associação em um planejamento em longo prazo. A ideia de pensar territorialmente nisso ajuda a ter uma
interlocução com outros agentes políticos. O diretor mencionou um contato da Adunicamp com o deputado
estadual Paulo Fiorilo (PT/SP), que está assumindo a Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico
Regional que ele acredita que é convergente com a proposta do HIDS. "Eu acredito que seja importante
fazer essas conexões", disse.
O professor Marco Aurelio Lima destacou que a agenda do HIDS é promissora em um contexto delicado,
que pode atrair recursos e investimentos para a Universidade e para Campinas.
Wagner Romão sugeriu uma aproximação com o clube esportivo Telecamp que fica no Polo II de Alta
Tecnologia, ao lado do Pólis Tecnologia. Ele explicou que a Adunicamp estabeleceu um convênio com o
Clube Telecamp, composto de funcionários e ex-funcionários da Fundação CPqD, para atrair mais associados
para a Adunicamp. O Clube fica muito próximo da Unicamp, por isso seria interessante estabelecer vias de
conexão entre o campus atual e a área da Fazenda Argentina. A primeira vice-presidente da Adunicamp
e docente do Instituto de Biologia, Prof(a). Dr(a). Silvia Gatti, destacou que falta lazer na Unicamp.
O professor Marco Aurelio Lima explicou que existe um projeto de construir uma estrada ligando a área
da Fazenda com a Unicamp e com seu entorno, mas que esse projeto tem como base a proteção da área
de proteção ambiental que existe na Fazenda, bem como as nascentes do Ribeirão Anhumas que existem
nesse território. "Nossa ideia é fazer um diagnóstico ambiental de toda a área e, a partir daí fazer o
planejamento urbano".
Sobre as possibilidades de colaboração da Adunicamp, o professor Marco Aurelio sugeriu fazer uma
apresentação para todos os associados como um modo de fazer uma interlocução com a associação.

A professora Silvia Gatti elogiou o projeto. "Eu fico emocionada de ver um projeto como esse acontecendo
na Unicamp". Ela questionou, no entanto, o aporte o jurídico para a concretização da iniciativa. "Como vocês
estão trabalhando com diversos atores, internos e externos à Unicamp, esse será um desafio, considerando
que esse aporte tem que ir além do estatuto da Unicamp". Ela perguntou se existe uma equipe jurídica de
fora da Unicamp.
O professor Marco Aurelio Lima apontou já existem três caminhos para apoiar o HIDS nesse desafio: 1. o
grupo de consultores, que inclui advogados, contratado pela Fapesp para trabalhar no modelo jurídico a
ser desenvolvido em ambientes como o do HIDS; 2. um grupo de alunos da Faculdade de Direito da PUCCampinas que está fazendo um exercício nesse sentido também, em torno do conceito de uma Zona Franca
do Conhecimento; e 3. existe a possibilidade de contratar uma consultoria jurídica para desenhar novos
modelos para a relação entre a universidade e o ambiente externo com os recursos do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento). A professora Silvia Gatti destacou que isso é importante para garantir
a continuidade do projeto, independentemente dos gestores.
Finalmente, o professor Marco Aurelio lembrou que já foi feito uma apresentação para a Câmara Municipal
de Campinas, quando o grupo de vereadores presentes se comprometeu a criar uma comissão para estudar
do assunto do HIDS.

