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Resumo 

Esta pesquisa teve o intuito de identificar e analisar os possíveis impactos e as consequências não-intencionais 

resultantes da instalação da Faculdade de Ciências Aplicadas da UNICAMP, na percepção de sua comunidade interna, 

formada por alunos de graduação e pós-graduação, professores, servidores técnico-administrativos da instituição e 

funcionários terceirizados. Prestes a completar 10 anos do início de seu funcionamento, era importante que a 

comunidade interna fosse ouvida, para que os possíveis impactos e consequências não-intencionais de sua instalação 

fossem identificados. De uma perspectiva mais ampla, tentou-se verificar como o projeto da Faculdade de Ciências 

Aplicadas veio a causar impactos e efeitos não esperados. Para isso, foram realizadas entrevistas junto à comunidade 

interna da faculdade, instalada no campus Cidade Universitária de Limeira. 
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Introdução 
 Este projeto obteve aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa da Unicamp (CEP/UNICAMP), em 
21/07/2017, com CAAE Nº 69289517.1.0000.5404. 
Sendo uma pesquisa de campo complementar dos 
seguintes projetos de IC já finalizados: “Impactos da 
instalação da Faculdade de Ciências Aplicadas da 
UNICAMP, em Limeira/SP – percepção da população do 
entorno.”1, (PIBIC/SAE 2015-2016), com                          
CAAE nº 45987315.3.0000.5404 e do projeto                                   
“As consequências não-intencionais da instalação da 
Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp em 
Limeira/SP - Uma perspectiva intersetorial.”2 

(PIBIC/CNPq e SAE 2016-2017), com                       
CAAE nº 55942416.2.0000.5404.    
 Na primeira pesquisa de campo (2015-2016), 
identificou-se que na percepção da população do 
entorno, dentre as consequências não-intencionais da 
instalação da Faculdade de Ciências Aplicadas da 
Unicamp em Limeira, dois itens se destacaram:            
(1) o aumento do valor dos aluguéis para os estudantes, 
e (2) o aumento da criminalidade (furtos e roubos) 
também para com os estudantes.    
 Diante dos resultados obtidos, verificou-se a 
necessidade de aprofundar a discussão em torno das 
consequências não-intencionais resultantes da instalação 
da FCA e analisar a partir de uma perspectiva 
intersetorial o papel integrado das políticas públicas que 
permitem o funcionamento da Faculdade de Ciências 
Aplicadas da Unicamp, construída no campus Cidade 
Universitária de Limeira.    
 Na segunda pesquisa dedicada a este estudo, 
verificou-se a necessidade da incorporação de novos 
arranjos institucionais e ações intersetoriais entre os 
atores envolvidos, para que as oportunidades geradas 
pela urbanização da região, não causassem 
consequências não-intencionais intra e extramuros. 
 Deste modo, esta pesquisa se propôs a 
identificar e analisar os possíveis impactos e as 
consequências não-intencionais que pudessem ser 
relatadas pela comunidade interna da FCA, além de 
confirmar ou não aquelas já obtidas junto à população 
residente no entorno do campus.    

Resultados e Discussão 
 Para a coleta foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, com alunos de graduação e pós, 
servidores técnico-administrativos, funcionários 
terceirizados e docentes da FCA/UNICAMP. As 
entrevistas tiveram duração média de 45~50 minutos, 
gravadas em áudio e com Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) assinado por cada participante.           
Os mesmos foram divididos em dois grupos: Vínculo 
Acadêmico (n = 51) e Vínculo Trabalhista (n = 12), 
totalizando assim 63 participantes.  
 O grupo com vínculo acadêmico foi recrutado 
junto às organizações estudantis da FCA, com indicados 
ingressantes entre os anos de 2009 e 2017, de todos os 
cursos da IES. Já o grupo com vínculo trabalhista foi 
recrutado a partir do tempo de trabalho junto à 
FCA/UNICAMP, sendo priorizados aqueles com mais 
tempo de vínculo, seja este direto ou indireto. 
 No presente momento, o projeto está na fase 
final de transcrição dos áudios, e a etapa seguinte será a 
análise e interpretação dos dados, que serão 
apresentados no relatório final desta pesquisa e no           
XXVI Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. 
 

Conclusões 
 Esta pesquisa ainda não possui conclusões, 
dada a etapa em que se encontra, mas a título de 
impressões a partir da coleta, é interessante observar as 
congruências e divergências entre os entrevistados, e 
então a importância de políticas públicas pensadas com 
um olhar holístico e voltadas às necessidades integrais 
dos usuários diretos e indiretos, por meio da 
intersetorialidade, transversalidade e governança 
responsável das políticas públicas. 
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