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Nasce um novo campus.
Aulas começam em 2009

Expansão em Limeira já estava
no programa de Tadeu desde 1998

No último 27 de maio, com 46 votos
favoráveis e seis abstenções, o
Conselho Universitário (Consu) da
Unicamp aprovou a implantação, em
2009, dos oito primeiros cursos de
graduação para o novo campus em
construção em Limeira, cidade situada a
58 quilômetros de Campinas. As 480
matrículas previstas para o primeiro ano
elevam de 2.830 para 3.310 o número de
vagas oferecidas no vestibular da
Unicamp, representando um acréscimo
de 17%, o maior já realizado de uma só
vez na história da universidade. O
projeto do novo campus prevê um total
de 1 mil vagas na graduação para os
próximos anos, e programas de pós-
graduação já estão na pauta acadêmica
do novo campus.
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Em entrevista ao Jornal da Unicamp, o reitor José Tadeu Jorge (foto) conta que o plano de expandir a
Unicamp em Limeira já constava de seu programa de 1998, quando foi candidato a reitor pela primeira

vez. Mas foi em 2003 que surgiu o grupo de trabalho que ele presidiu e que projetou o novo campus.
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Nasce um novo campus.
Aulas começam em 2009

Acima: o anfiteatro
do novo campus

Abaixo: vista geral da parte
já construída, início de
um campus inovador

acadêmica e espacialmente
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Expansão em Limeira já estava
no programa de Tadeu desde 1998


