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MAPA DA TRAJETÓRIA RUMO À UNICAMP SUSTENTÁVEL 
 
CARTA DE INTENÇÕES  - Semana do Meio Ambiente - 2014 
  

Nós, um grupo de funcionários, alunos e docentes dessa Universidade fizemos um 

movimento para criar um coletivo com o objetivo de identificar nossos valores e 

sonhos compartilhados, assim como ideias e ações sentindo e pensando uma 

Universidade sustentável. 

Nossa primeira ação coletiva foi a construção da Semana do Meio Ambiente, a qual 

teve como objetivo inspirar e disseminar um novo olhar e um novo sentido relativo 

às questões socioambientais, além de despertar o nosso compromisso e 

envolvimento com a trajetória e construção de uma Universidade mais sustentável.  

Uma das atividades na semana foi a realização de um encontro que usou a 

metodologia denominada Café Mundial, que teve como pergunta instigadora: Que 

Unicamp queremos? 

 Dessa forma, num trabalho de construção colaborativa, a partir da identificação dos 

Valores do Grupo, foi possível desenhar a “Visão de futuro para a Unicamp”, e 

elencar Ações necessárias à realização da Visão. 

 

VALORES DO GRUPO DE TRABALHO 

Amor  
Cidadania 
Respeito  
Fé 
Espiritualidade 
Cooperação  
Liderança  
Intuição 
Deus  
Diversidade  
União  
Oração 
Sensibilidade 
Transformação 
Renascimento 
Família 

Renovação Superação 
Busca 
Serenidade 
Vontade 
Intenção 
Autonomia 
Sincronicidade 
Alegria  
Dedicação 
Perseverança 
Propósito 
Esperança 
Cuidados 
Maternidade 
Paternidade 
Amizade  

Desafios  
Convivência  
Coletivo 
Escolhas 
Sentido 
Humildade 
Colaboração 
Autoconhecimento 
Simplicidade 
Prosperidade Educação  
Vínculos dedicação 
Harmonia  
Criatividade 
Consciência 
Sensibilização 
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VISÃO DE UM FUTURO SUSTENTÁVEL PARA A UNICAMP 

“UNICAMP É REFERÊNCIA COMO UMA UNIVERSIDADE SUSTENTÁVEL EM 

10 ANOS, ONDE PREDOMINA A UNIÃO, A GENEROSIDADE, A 

DIVERSIDADE SOCIAL, A PARTILHA E O AMOR.” 

 

PROPOSTAS DE AÇÃO 

1) Plano Diretor  

PRAZO DE 5 ANOS 

a) Crescimento urbano planejado, incluída a Fazenda Argentina; 

b) Adequação e melhoria dos abrigos dos pontos de ônibus; 

c) UNICAMP sem dengue; 

d) Ambientalização  no campus como programa institucional; 

e) Programa contínuo de arborização no campus e implantar um projeto 

paisagístico. 

PRAZO DE 10 ANOS 

f) Edificações sustentáveis (projeto arquitetônico e de construção civil). 

 

2) Programa de Mobilidade    

 PRAZO DE 5 ANOS 

a) Bicicletas comuns e elétricas para uso compartilhado no campus; 

b) Transporte de fácil acesso; 

c) Redução do número de carros e maior incentivo ao uso de bicicletas pelos 

Campi e outros meios de transportes coletivos alternativos; 

d) Revisão do projeto urbano viabilizando a mobilidade urbana através da 

implantação e ampliação de ciclovias, bicicletários e a reativação do projeto 

MOBIC; 
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e) Projeto carona solidária implantado, incluindo a instalação de pontos de 

caronas. 

  

PRAZO DE 15 ANOS 

f) Transportes coletivos elétricos  e outros usando combustível renovável. 

 

2) Sustentabilidade inserida nos serviços e processos 

administrativos da universidade 

PRAZO DE 5 ANOS 

a) Exclusão da terceirização e abertura de concurso público para os 

terceirizados; 

b) Igualdade entre todos os funcionários ( Unicamp, Funcamp e Terceirizados); 

c) Reorganização estrutural e funcional dos restaurantes (conscientização 

relativa à diminuição do desperdício de alimento e consumo de descartáveis); 

d) Início do processo de institucionalização do programa de compras 

sustentáveis: adequação da UNIBEC para licitações que incluam a adoção de 

critérios socioambientais, e não apenas menores preços; 
e) Início do processo de institucionalização de compras de bens e serviços 

produzidos nas proximidades dos campi; 
f) Gestão universitária participativa em todas as instâncias, com ênfase na 

comunicação e mediação; 

g) Relações de trabalho harmônicas (mais líderes e menos chefes); 

h) Aumento das vagas para alunos de escola pública; 
i) Treinamento e capacitação para antigos funcionários promovendo mais 

igualdade e integração; 

j) Alimentação mais saudável e diversificada no restaurante da Unicamp; 

k) Vale alimentação para aposentados; 

l) Ampliação de vagas no HC, CAISM, CECOM; 

m) Maior democracia: voto direto e paritário nas eleições; 

n) Corredores de travessia para a fauna; 

o) Acessibilidade em todos espaços construídos nos campi; 

p) Maior valorização do indivíduo; 

q) Melhoria da segurança; 

r) Criação – consolidação de um grupo de ações socioambientais que integre as 

diversas áreas e iniciativas; 
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s) Otimização do transporte coletivo, através da redução do custo do fretado e 

ampliação dos números de linhas e melhoras nos pontos de espera dos 

ônibus; 

t) Viabilizar a isonomia entre os funcionários, através do salário e da forma de 

contratação; 
u) Criação dos fóruns de diálogo acerca de festas nos Campi, implantando 

durante a realização do evento alguns itens de estrutura básica, como por 

exemplo, aumento do número de seguranças, instalação de uma base do 

SAMU. 

 

PRAZO DE 15 ANOS 

v) Fiação elétrica subterrânea. 

 

3) Programa de Gestão de Resíduos Sólidos para o campus 

PRAZO 5 ANOS 

a) Lixeiras  de áreas comuns revitalizadas; 

b) Criação de cooperativas gerando emprego e renda para pessoas da 

comunidade; 

c) Compostagem com 100% dos resíduos de poda e de alimentos gerados na 

universidade. 

PRAZO 10 ANOS 

a) Redução de copos descartáveis 70%; 

b)  100% de reaproveitamento dos resíduos com características reutilizáveis  no 

campus; 

c) Cooperativa de reciclagem dentro do campus e de uma micro usina de 

processamento e beneficiamento de material reciclável; 

d) Minimização no descarte de resíduos comuns e perigosos, incluir política de 

não geração. 

PRAZO 15 ANOS 

e) Redução total de copos descartáveis. 

 

4) Programa de gestão para uso eficiente de recursos, água 

e energia 
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PRAZO 5 ANOS 

a) Redução do consumo interno de água em 30%; 

b) Eliminação de lâmpadas com utilização de mercúrio; 

c) Redução do uso de papel através da impressão frente e verso, uso de 

arquivos digitais e programas de educação; 

d) Ampliação do projeto existente na FEAGRI de apoio à reciclagem com os 

copos descartados no campus; 

e) Redução e eliminação do desperdício de alimento através de uma 

metodologia mais eficiente de previsão de consumo (as sobras que 

ocorrem, em menor quantidade, deverão ser encaminhadas ao sistema 

de compostagem). 

PRAZO 15 ANOS 

f) Reaproveitamento e reuso total das águas em 15 anos; 

g) 100% de reaproveitamento da água de chuva no campus; 

h) Prédios com captação de água de chuva e utilização de energia 

fotovoltaica; 

i) Adoção de energias alternativas (solar, eólica, fotovoltaica). 

 

5) Programa de Educação socioambiental no campus 

PRAZO 5 ANOS 

a) Projetos de sustentabilidade, educação e sensibilização contínuos; 

b) Conscientização na  separação de resíduos (política adequada de resíduo 

 sólidos – eletrônicos, químicos, coleta seletiva); 

c) Trabalhar mudança de paradigmas; 

d) Fórum semestral para diálogo sobre ações socioambientais (desde já); 

e) Senso de pertencimento na universidade; 

f) Programa de educação ambiental para crianças; 

g) Programa especial de educação alimentar no campus ; 

h) Utilização de containers educativos pelo campus; 

i) Metodologias alternativas na educação infantil. 

 

6) Ensino, pesquisa e extensão 

PRAZO 5 ANOS 
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a) Inclusão da disciplina de Educação Socioambiental em todos os cursos; 

b) Ampliar a quantidade de projetos de extensão em geral e de educação 

ambiental em particular; 

c) Ampliação da comissão de avaliação das pesquisas incluindo a 

comunidade não acadêmica. 

 

7) Comunicação eficiente 

a) Intensificação do fluxo de informações sobre ações socioambientais 

realizadas no campus; 

b) Criação de página na internet e intranet para compartilhamento e 

divulgação das ações ambientais; 

8) UNICAMP integrada 

a) Integração sistêmica do ser humano no campus (com ele mesmo, com o 

outro e com a natureza); 

b) Integração das diversas áreas no planejamento estratégico visando a 

Integração das ações socioambientais; 

c) Criação de dias de convivência e ação; 

d) Reativação da horta comunitária; 

e) Valorização e fomento do coletivo de meio ambiente com representantes 

dos diferentes grupos de trabalho; 

f) Integrar a Universidade à sociedade sem cercas, portões , grades e 

guaritas; 

g) Integração das unidades de ensino, pesquisa e extensão, órgãos 

administrativos e de serviços; 

h) Feira de trocas na Universidade; 

i) Criação de espaços de convivência e diálogo; 

j) Desenvolvimento do senso de pertencimento com um programa de 

cuidado e gentileza no campus; 

k) Criação de espaços institucionalizados de participação e diálogo que 

promovam reflexões profundas; 

l) Melhoras nas relações interpessoais, através da criação de espaços de 

convívio e incentivo a ações culturais. 

 

FACILITAÇÃO: Rachel Cavalcanti Stefanuto 
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ASSINAM COMO PARTICIPANTES DO CAFÉ MUNDIAL: 

Adélia Maria Reggio Machado – DGRH 

Adriano G. Amarante – DMA 

Antônio Djalma Fagundes da Silva  – DMA 

Carlos Henrique Rebollo – CENAPAD 

Clariza Casemiro – CGU 

Cristina Tanikawa – FCM 

Daniela Defavori Casatti – DMA 

Eliana Ribeiro da Silva -  IE 

Elizabeth Mariano de Godoy –  

Ellen Amaral Silva – IB 

Estela Dall Oca Tozetti – DGRH 

Fábio Vinicius Padilha – FOP 

Fernanda Pereira Pascotte – DMA 

Gislaine Ap. Moreira - GGA 

Hosana de Barros – DMA 

Isadora Conte Pereira – IA 

Janaina Camargo – IB 

Janaina de F. Fontebasso – DMA  

Jean Fabien - IFCH 

Jessica P. Trujillo Souza-  

Jorge Bezerra – DMA 

Jose Antônio da Silva  - Prefeitura 

Lânia Carla Splendor  Costa – FCM 

Lauro  dos Santos Arlindo de Mello – DMA 

Luciene Rodrigues Oliveira Borges – DGRH 

Maria Cristina de Oliveira Duque – GGBS  

Maria Gineusa de M. e Souza – GGA 

Maria José de lima – FEA 



 
 

8 
 

Maria Salette Mayer de Aquino – CEL 

Nilza Alzira Batista – FCM  

Paulo de Tarso – CEMA 

Paulo Ohana – Aluno IA 

Roberto Cesar Stahl – FCM  

Ronald Giarola – GGA 

Rosangela M. G. Martinhago – CIPA 

Sebastião Vital Martins – DEDIC 

Stella C M Costa – Casa do Lago  

Terezinha Lima Faria – DGRH 

Valéria Bonfim – DGRH 

Vitor Yukio Kondo – FEEC 

Washington R. R. Silva – DGRH 

 

ASSINAM COMO MEMBROS DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO MEIO 

AMBIENTE:  

Adriano G. Amarante – DMA 

Antônio Marcos Moura – Casa do Lago 

Celso Almeida – PREAC 

Clariza Casemiro – CGU 

Cristina – GGBS 

Daniela B. de Oliveira – DEDIC 

Denilson F. Alves – IC 

Edson Cardoso Lins – GGBS 

Fábio Fadilha – FOP 

Fernanda P. Pascotte – DMA 

Francisco Assis Silva – DMA 

Gislaine Ap. Moreira – GGA 

Hosana de Barros – DMA 
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Janaina de Fátima Fontebasso – DMA 

José Braga – CGU 

Juliano Henrique D. Finelli – GGA 

Kátia Regina Di Federico - DEDIC 

Lânia C. S. Costa – FCM  

Luan F. C. Oliveira – Trote da Cidadania 

Adélia Maria Reggio Machado – DEDIC 

Maria Gineusa de Medeiros e Souza – GGA  

Marina de Almeida Sales Andrade – DGA  

Paulo de Tarso – DMA 

Rachel Stefanuto – IGE 

Rosângela M. G. Martinhago – CIPA 

Rosé Clélia Grion Trevisani – Cecom 

Sandro Tonso – PREAC  

Sebastião Martins Vital – DEDIC 

Valéria Bonfim – DGRH 

 

 

 

 

 

 

 


