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A Unicamp passou a contar com mais 480 vagas, distribuídas 
em oito novos cursos. O reitor José Tadeu Jorge inaugurou, 
no último dia 2, a Cidade Universitária de Limeira, onde 
está instalada a Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da 
Unicamp. Com o novo campus, o número de vagas oferecidas 
pela Universidade saltou de 2.830 para 3.310, o que representa 
um acréscimo de 17%, o maior já registrado de uma só vez na 
história da Universidade. O projeto da FCA foi concebido para 
ser implantado ao longo de quatro anos. A previsão é que, 
ao fi nal do processo, sejam 15 os cursos em funcionamento.  
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GESTÃO EM DEBATEGESTÃO EM DEBATE
Na segunda e última matéria sobre a 
sucessão do reitor, o médico Fernando 
Costa, coordenador-geral da Universidade, 
e a bióloga e engenheira de alimentos 
Gláucia Pastore, diretora da FEA, 
apresentam suas propostas para a área 
administrativa. A consulta à comunidade 
universitária acontece nos dias 11 e 12 de 
março. Páginas 6 e 7
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