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A Universidade de Campinas (Unicamp) vai abrir em 2009 uma nova unidade na cidade e 
Limeira. Com investimentos de R$ 55 milhões, o novo campus, o quarto da instituição, vai 
possibilitar a oferta de oito novos cursos de graduação - a primeira parte de um projeto que 
prevê o lançamento de 16 cursos ainda não oferecidos pela Unicamp e alguns inéditos no País.  
 
A unidade pode ser considerada o primeiro campus aberto desde que a Unicamp foi fundada, 
há 43 anos, já que os campi de Limeira e Piracicaba foram incorporados praticamente juntos, 
entre 1968 e 1969.  
 
A primeira fase do novo campus de Limeira, com oito cursos, representará a oferta de 480 
vagas, elevando de 2.830 para 3.310 o número de vagas oferecidas no vestibular da Unicamp. 
O acréscimo de 17% é o maior já realizado de uma só vez na história da universidade. Quando 
totalmente concluído, o novo campus vai acrescentar mil vagas à instituição.  
 
"São áreas importantes para o País e que detectamos mercado para a formação de 
profissionais", afirma o reitor da Unicamp, José Tadeu Jorge sobre a decisão de implantar os 
novos cursos.  
 
Além da demanda, o ineditismo de alguns cursos (com gestão de agronegócio, por exemplo), 
motivaram também a escolha das novas graduações a possibilidade de seguir um modelo da 
Unicamp: de implementar em seguida cursos de pós-graduação. "Acredito que em dois anos, a 
partir do funcionamento do campus, já ofereceremos pós lá", diz.  
 
Dos cursos que já serão implantadas na primeira fase do projeto, quatro são diurnos e quatro, 
noturnos.  
 
Entre os curso ainda não incluídos nessa primeira etapa, quatro estão em tramitação no 
Ministério da Educação: psicologia, , design industrial, informática biomédica e licenciatura em 
ciência da natureza.  
 
A nova unidade começou a ser construída há um ano, está com 10 mil m de obras concluídas e 
já consumiu R$ 20 milhões do orçamento. Construída em um terreno de 500 mil mque já 
pertencia à instituição e próximo ao campus já instalado na cidade, a nova unidade já está 
com 20 salas de aula, três auditórios, oito laboratórios de informática e três secos, anfiteatro, 
as primeiras instalações para biblioteca, administração e salas de professores prontos. Em 
seguida, serão iniciadas obras dos prédios que abrigarão os laboratórios e o restaurante 
universitário.  
 
A primeira fase do projeto prevê a contratação de 75 professores e de 40 funcionários. O edital 
referente às novas vagas deve ser lançado no segundo semestre deste ano. "Serão levados em 
conta a preservação da qualidade dos cursos de graduação e a implantação progressiva dos 
programas de pesquisa, de pós-graduação e de extensão", diz o reitor. A titulação mínima 
exigida pela Unicamp para seus docentes é a de professor doutor.  
 
Independência acadêmica  
 
Criada pela Lei Estadual nº 7655, de dezembro de 1962, a Unicamp só foi efetivamente 
fundada em 1966.  
 
Autônoma em política educacional, a Unicamp é subordinada ao governo do Estado de São 
Paulo no que diz respeito a subsídios para sua operação. A maior parte de seus recursos é 
obtido do Governo do estado, através da quota parte do Imposto de Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) e de instituições nacionais e internacionais de fomento.  
 
A instituição possui hoje 58 cursos de graduação, 135 de pós-graduação (sendo 66 mestrados, 
60 doutorados e nove especializações), além de Colégios Técnicos em Limeira e Campinas.  



 
Possui hoje um quadro docente formado por 2.103 professores (sendo 97% deles com 
formação mínima de doutorado).  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 jun. 2008, Administração & Serviços, p. C2. 


