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A UNICAMP tem instalações em quatro cidades diferentes: Campinas, Paulínia, Limeira e Piracicaba. Este 
documento traz, de forma inicial, possíveis ações relacionadas ao planejamento dos campi nessas cidades.

O que queremos para os campi da UNICAMP em Campinas e Paulínia

Além da área sede (Campus I),  localizam-se nessa  região a Fazenda Argentina (Campus II), a  sede do 
CPQBA – Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas em Paulínia (Campus III) e 
o Colégio Técnico da UNICAMP (COTUCA). Já está em curso na UNICAMP uma ação denominada “Plano 
Diretor Participativo da Universidade Estadual de Campinas” para elaboração de um Plano Diretor para  o 
Campus I,  com os trabalhos de especificação ainda em andamento. Não há ações definidas para as outras 
duas áreas. Vemos aqui a necessidade de ações para:

• acelerar os trabalhos do Plano Diretor voltado ao Campus I, incluindo a transferência do COTUCA 
para essa área e o apoio à regulamentação de ações para questões já apontadas nos estudos iniciais,  
tais como circulação interna, interligação com o exterior, relação com o entorno e o tratamento e  
planejamento de construções;

• iniciar o planejamento Urbanístico do Campus II de forma a vislumbrar sua integração futura ao 
Campus I e traçar diretrizes de ocupação para evitar a repetição de erros ocorridos na implantação  
dos campi atuais;

• integrar aos estudos a sede do CPQBA, sob responsabilidade da sua direção mas que devem interagir 
com as ações do Plano Diretor da UNICAMP.

O que queremos para os campi da UNICAMP em Limeira

Os dois campi localizados na cidade de Limeira – o Campus I de Limeira abrigando atualmente o Colégio 
Técnico de Limeira (COTIL) e a Faculdade de Tecnologia (FT); e o Campus II de Limeira, a Faculdade de 
Ciências Aplicadas (FCA) – merecerão tratamento especial. É urgente a transferência da FT para o Campus  
II de Limeira para implantar definitivamente esse campus, com uma eficiente instalação das duas Faculdades  
de modo a garantir a qualidade de seus cursos de graduação e pós-graduação. Entre outras, as seguintes ações 
deverão ser realizadas:

• inserção do Campus II de Limeira nas ações do Plano Diretor da UNICAMP;
• apoio especial à ação em curso para a efetivação da licitação dos novos prédios do Campus II de  

Limeira e que abrigarão docentes e instalações comuns às Faculdades, como a biblioteca;
• apoio especial à instalação de laboratórios das Faculdades para atividades de ensino e de pesquisa no  

Campus II de Limeira;
• apoio especial aos trabalhos de definição e implantação dos cursos de graduação que completarão o 

Campus II de Limeira;
• planejamento da ocupação das  instalações liberadas  pela FT de forma a melhorar  a situação de  

funcionamento do COTIL no Campus I de Limeira;
• ação junto aos governos Estadual e Municipal para obtenção de apoio à expansão das atividades da 

FT, FCA e COTIL.

O que queremos para a UNICAMP em Piracicaba

O Campus de Piracicaba é dedicado à Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) e abriga atividades de 
Ensino, Pesquisa, Extensão e prestação de serviços à Comunidade. Seu Plano Diretor é de responsabilidade 
da diretoria  da FOP,  mas deve contar  com o apoio de  ações  do Plano Diretor  UNICAMP. Deve-se  ter 
presente que, embora dedicado a uma única Faculdade,  a inserção do Campus em área da cidade e sua 
fronteira com o Rio Piracicaba, avenidas de grande fluxo de veículos e vizinhança direta, trazem desafios  
importantes a serem considerados.

Finalizando: os impactos altamente positivos das ações  exemplificadas e  aqui reunidas no título “Plano 
Diretor UNICAMP” torna obrigatória a garantia da continuidade e principalmente da expansão dessas ações.

Venham pensar conosco!
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