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"Eu entrei na Atria no meu primeiro ano de graduação na célula de TI. Depois de 2 anos eu

estou fazendo parte da célula de comunicação. Na célula de TI tive  grande

desenvolvimento, realizei trabalhos incríveis, projetos que marcaram muito. Um desses

projetos foi o desenvolvimento da plataforma MEMÓRIAS COVID19, realizado em parceria

com professores da UNICAMP. Além dos projetos fiz parte de eventos, então, foi muito legal

a conexão com outras empresas juniores, conhecer cases de sucesso." - Carol, aluna de

Sistemas de Informações 019 - membro ATRIA JR.

"Participar de atividades extracurriculares e organizações no período da faculdade me

ajudou muito a crescer e desenvolver habilidades que eu uso hoje em dia no trabalho.

Além de nos processos seletivos, dar insumos para respostas criativas e experiências vividas

por mim." - Alice (Calota), aluna de Sistemas de Informações 017 - ex membro

CDI e AAATU. 

"Fazer parte de uma organização estudantil é enriquecedor para o seu desenvolvimento

pessoal e profissional. Participar da Liestag é uma experiência incrível, além do nosso

objetivo de desenvolver soft skills e preparar para o mercado de trabalho os universitários,

os membros são acolhedores e constantemente estão te motivando a se desenvolver. Hoje,

eu sou do time de People & Culture, responsável por acompanhar e desenvolver a trilha de

treinamento para os membros." - Stephanie Tieme (Tiê), aluna de Engenharia

Ambiental -  membro LIESTAG 

"A AAATU possibilitou meu desenvolvimento como pessoa e profissional, principalmente

relacionado as softs skills. Somos uma organização que acredita na autonomia de seus

membro ao mesmo tempo que os ajudamos portanto você se sente seguro para tomar

decisões sabendo que possui pessoas para te auxiliar e cada decisão que tive dentro da

organização me ajudou a crescer, a apreender com meus erros e a como consertá-los.

Aqui dentro também apreendi lidar com pressão sobre entregas; negociar e resolver

conflitos; ter responsabilidade; trabalho em equipe; gerenciar meu tempo; priorizar; e a

gerir pessoas e projetos, além de ter conseguido criar laços com as mais diversas pessoas e

laços quê são muito fortes e duradouros." - Verussa, aluna de Sistemas de

informações - presidente da AAATU.



AAAETA
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Parabéns! 

Você foi aprovade na Unicamp e agora somos sua mais nova família. Seja Bem-vinde

aos melhores anos da sua vida!  Estamos ansioses para te conhecer! 

Quem somos nós: 

"A AAAETA é a Associação Atlética Acadêmica Das Engenharias de Telecomunicações,

Transportes e Ambiental da Unicamp. 

Nascemos em 2013 e somos a atlética que representa os estudantes de Engenharia

da Faculdade de Tecnologias (FT) em campeonatos, atividades, ações sociais e

eventos externos/internos. 

Nosso objetivo é proporcionar desenvolvimento, integração e acolhimento aos

alunos, principalmente, através do esporte. Além disso, prestar suporte acadêmico e

promover iteração com a comunidade de limeira e os demais campus. 

Para isso, arrecadamos dinheiro, sobretudo com vendas de produtos e na

organização de eventos. Podendo, assim, disponibilizar a vocês, futuros engenheires,

treinadores, materiais esportivos, diversão e incentivos para os melhores e mais

efetivos treinos!"

Para saber mais sobre nossa atlética, acesse o nosso MANUAL DOS BIXETAS 2021. 

#FAMÍLIAAAETA

https://drive.google.com/file/d/1T3XzDXAbPp24kc3Q4t6wbwTkL5wR65vm/view?usp=sharing


AAATU
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Vocês estão prontes para a MELHOR FACULDADE DO BRASIL?

Agora você também faz parte do time de orgulhoses alunes da número 1! Estão

prontes para começar a melhor fase de suas vidas? A Associação Atlética Acadêmica

de Tecnologia da Unicamp te dá os parabéns por essa conquista!

Nós somos uma atlética fundada em 2002 com o objetivo de fomentar o esporte

universitário, promover atividades sociais e realizar a integração des alunes. Nós

representamos TODES es alunes da Faculdade de Tecnologia e, portanto, possuímos

membros de todos os cursos. Então não fiquem acanhades e, qualquer coisa,

podem nos perguntar. Vocês já são membros da família AAATU!

Ética

Responsabilidade

Companheirismo

Evolução

Social

Missão, Visão e Valores da AAATU.

Missão: Fomentar a integração entre a comunidade e o campus, externa e

individualmente, através de entretenimento, esporte e lazer.

Visão: A nossa visão é simples. Se tornar uma Atlética referência entre as atléticas da

UNICAMP na área de gestão e esportes.

Valores: 

Conheça um pouco mais sobre a nossa atlética, campeonatos, eventos e integrações

em nosso CALOURES MANUAL 2021.

Bom ano a todes! Que a sorte esteja sempre a seu favor!

#RAÇAAATU

https://drive.google.com/file/d/1ULhs7ByHi4gBEtUZzzJZKWEnEB5wiI54/view


"AIESEC É O MAIOR MOVIMENTO DE LIDERANÇA JOVEM DO MUNDO!!

Acreditamos em liderança como a solução fundamental para os problemas do mundo
e confiamos na juventude para essa mudança. Trabalhamos recebendo e enviando
intercambista pra todo o mundo e através desses intercâmbios, proporcionamos
oportunidades para jovens explorarem seu potencial de liderança. Estamos presente
em 120 países com mais de 100 empresas parceiras."

AIESEC
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VENHA SER UM LÍDER DO FUTURO COM A AIESEC LIMEIRA!!!!

Você quer conhecer mais sobre nós? Entre em contato através:

Instagram: @aiesecemlimeira

Facebook: AIESEC in Brazil

Site: AQUI

https://www.instagram.com/aiesecemlimeira/
http://facebook.com/AIESECemLimeira
http://www.aiesec.org.br/


ARULI
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"A ARULI (Associação das Repúblicas da Unicamp Limeira) foi fundada em 2014 com o

objetivo de trazer mais calouros para conhecerem e morarem nas repúblicas; sendo

assim, um suporte direto e exclusivo das repúblicas. Atuamos em diversos eventos e

atividades que integrem os moradores das repúblicas com outras repúblicas. Além

disso, atuamos através de projetos sociais de longo prazo e ações pontuais na nossa

comunidade de Limeira."

Então, caso tenha interesse em morar em rep, entre nas nossas redes sociais,

Instagram @arulimeiraoficial e Facebook. #moreemrep

MANUAL DAS REPUBLICAS: AQUI

https://www.instagram.com/arulimeiraoficial/
https://www.facebook.com/aruli.limeira
https://drive.google.com/file/d/1w4ht4rYC34Clnkr9dL6F-ZN7kwKvsPBZ/view?usp=sharing


ASAS
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"Asas- Limeira Somos o Asas, uma organização estudantil, sem fins lucrativos, que tem

como missão encorajar jovens a serem agentes de mudança por meio de métodos de

educação não tradicionais. O nosso propósito é tornar a cidade de Limeira mais

consciente, esperançosa e atuante em sua realidade.

Atualmente, por causa da pandemia, atuamos no formato online aplicando oficinas

quinzenalmente em 4 escolas públicas da cidade de Limeira. Nosso público alvo são os

alunos dos 9° anos, com quem trabalhamos aplicando temas que nem sempre são

abordados em sala de aula, como: Protagonismo Juvenil, Inteligência Emocional, Vícios

e Preconceito. 

E é assim que impulsionamos pessoas! Fortalecendo as Asas de cada aluno para que

eles façam seu próprio voo. 

No Asas, nos desenvolvemos e temos a oportunidade de crescer em um ambiente

comprometido e profissional, mas que também promove momentos leves e

divertidos."

Estamos com o Processo Seletivo aberto, até dia 26/03, para alunos da FCA e

da FT!

Qualquer dúvida entre em contato: 

Instagram: @asas.limeira

Facebook: /Asas.Limeira

 Celular: (19) 98352-1811  

https://www.instagram.com/asas.limeira/
https://www.facebook.com/Asas.Limeira


ATRIA JÚNIOR

Por que fazer parte da Atria Júnior?

Por que entrar na Atria Júnior ainda no primeiro ano de graduação?

          A Atria Júnior proporciona aos os membros uma vivência empresarial durante

a graduação e permite que os conteúdos teóricos sejam aplicados em projetos reais

de mercado. Além disso, possibilita criar conexões regionais e nacionais para ampliar

o networking e desenvolver habilidades pessoais e profissionais.

 

          Olha alguns dos depoimentos do nosso time:  Atria Jr,2021 - YouTube

Algumas das empresas que nossos ex juniores estão hoje: Honda, Burger King,
Itaú, Dpaschoal, Bosch.

O que é Atria Júnior? 

      A Atria Jr. é uma empresa júnior (EJ) formada por estudantes dos cursos de

graduação da Faculdade de Tecnologia da UNICAMP (FT). Desde 2018, a empresa júnior

da FT já  impactou mais de R$50.000 na economia brasileira através dos seus mais de

20 projetos. Esses projetos impactam na vida de clientes e desenvolvem alunos do

campus através de experiências alinhadas com a prática de mercado.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLf91U7KejC_peDxjJhr-FwyUmSGMlnee8


ATRIA JÚNIOR

O que é uma empresa Júnior?

     As Empresa Juniores são associações civis sem fins lucrativos e com fins

educacionais formada exclusivamente por alunos do ensino superior, regulamentada

no Brasil através da Lei 13.267/2016, com o propósito de realizar projetos e serviços

que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados,

capacitados para o mercado de trabalho. As empresas juniores fazem parte do

Movimento Empresa Júnior (MEJ). O MEJ tem como missão formar, por meio da

vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o

Brasil. Desde 2010, o MEJ já impactou mais de R$70.000.000,00 na economia brasileira,

que são integralmente reinvestidos na educação empreendedora dos

estudantes.

Você quer conhecer mais sobre a Atria Jr? Entre em contato através:

 

Instagram: @atriajr

Facebook: AtriaJr 

Site: atriajr.com.br

WhatsApp: (71) 9 8192-1533 Letícia;
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLf91U7KejC_peDxjJhr-FwyUmSGMlnee8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf91U7KejC_peDxjJhr-FwyUmSGMlnee8
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLf91U7KejC_peDxjJhr-FwyUmSGMlnee8
https://www.instagram.com/atriajr/
https://www.facebook.com/jr.Atria
https://www.facebook.com/jr.Atria
http://atriajr.com.br/


BASEBALL &
SOFTBALL

UNICAMP LIMEIRA 

"Criado em 2009, o time misto de Beisebol e Softbol da Unicamp de Limeira (BS

Unicamp Limeira) é constituído por alunos de todos os cursos da FT e FCA.

Com o intuito de preservar e divulgar a prática desses esportes não tão conhecidos no

Brasil, o BS Unicamp Limeira participa de torneios e amistosos com outras

universidades para que pessoas que nunca tiveram contato com o esporte possam

vivenciar as experiências que somente o beisebol/softbol proporciona."

Quer saber mais? Conheça nossas redes sociais: https://linktr.ee/softunicamplimeira

CALOURADA FT 2021

https://linktr.ee/hexagono_unicamp
https://linktr.ee/softunicamplimeira


COMISSÃO
ACOLHEDORA

"A Comissão Acolhedora é uma organização composta por alunas da FT e da FCA, que

tem por finalidade reduzir as ocorrências de machismo, gordofobia, LGBTQIA+fobia,

racismo, xenofobia e todo outro tipo de preconceito contra qualquer grupo minorizado

em toda a nossa comunidade universitária. As duas principais frentes de atuação são: a

conscientização, que é responsável por levar informações e dados sobre as realidades

vividas pelos grupos minorizados; e o acolhimento, que trabalha diretamente com

vítimas dos casos, dando todo o suporte possível e necessário. Nessa etapa de

acolhimento, nós também contamos com o auxílio do SAVS (Serviço de atenção à

violência sexual), órgão institucionalidado pela Unicamp."

Você quer conhecer mais sobre CA? Entre em contato  através:
 
Instagram: @caunicamplimeira
Facebook: Comissão Acolhedora Unicamp Limeira
Outras infos: linktr.ee
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https://www.instagram.com/caunicamplimeira/
https://www.facebook.com/Comiss%C3%A3o-Acolhedora-Unicamp-Limeira-105920127606745/?modal=admin_todo_tour
http://linktr.ee/caunicamplimeira


CAT
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"O Centro Acadêmico de Tecnologia (CAT) é a entidade que representa todos os

estudantes da FT e é responsável pela organização de atividades acadêmicas

extracurriculares como debates, discussões, palestras, semanas temáticas, visitas

técnicas em empresas privadas e órgãos públicos, recepção de calouros, realização

de projetos, mobilização e organização de reivindicações e ações políticas dos

estudantes, mediação de negociações e conflitos individuais e coletivos entre

estudantes e a faculdade."

Você quer conhecer mais sobre nós? Entre em contato através:

Instagram: @cat.limeira

Facebook: Cat FT

 

https://www.instagram.com/cat.limeira/
https://www.facebook.com/cat.unicampft


CART

CALOURADA FT 2021

"CART é a Comissão André Rebouço de Transporte, trata-se da agremiação de alunos

do curso de Engenharia Ambiental de Transportes da FT-UNICAMP. O nome da

comissão foi inspirado na composição de um esporte ligado a modalidade de

transportes ao nome de um personagem homenageado, criando sua identidade."

A razão da CART existir consiste em tornar realidade seus objetivos e metas, que são:

a. Congregar o corpo de alunos de Engenharia de Transporte a comunidade

acadêmica da FT e a comunidade ao entorno do Campus. 

b. Ser um canal de comunicação entre os alunos de Engenharia de

Transportes, a coordenação e a direção da FT. 

c. Representar e defender os interesses acadêmicos, coletivos e individuais dos

alunos junto a coordenação do curso e a direção da FT.

d. Realizar projetos e atividades de caráter acadêmico para o desenvolvimento

pessoal e profissional dos alunos.

e. Realizar parcerias com instituições públicas e privadas para incentivo ao

desenvolvimento acadêmico dos alunos. 

f. Incentivar e apoiar a participação dos alunos em projetos acadêmicos

oferecidos pela FT-UNICAMP e seus parceiros. 

g. Participar de eventos educacionais, esportivos e socioculturais desenvolvidos

pela FT-UNICAMP. 

h. Promover e divulgar amplamente o curso de Engenharia de Transportes da

FT-UNICAMP à sociedade no nível estadual e nacional. 



CART
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"Sobre a homenagem a André Pinto Rebouças, engenheiro, inventor, abolicionista, além

de "Matemático e astrônomo, botânico e geólogo, industrial e moralista, higienista e

filantropo, poeta e filósofo. Rebouças foi talvez dos homens nascidos no Brasil o único

universal pelo espírito e pelo coração... Pelo espírito teimoso tido alguns, pelo coração

outros; mas somente ele foi capaz de refletir em si ao mesmo tempo a universalidade dos

conhecimentos humanos. Quem sabe se não foi a imagem que partiu o espelho!" - Joaquim

Nabuco, minha formação - personagem que representa a visão de empreendedorismo

e inovação inerente aos estudantes de ciências exatas e tecnológicas, o que é a

identidade da CART."

Você quer conhecer mais sobre nós? Acesse nossas redes sociais:

 

Instagram: @cart.ft.unicamp

Facebook: CART - Comissão André Rebouças De Transportes

 

https://www.instagram.com/cart.ft.unicamp/
https://www.facebook.com/CART.FT.UNICAMP


PROCESSO SELETIVO EM ABERTO ATÉ DIA 02/04.
INSCRIÇÃO:  CLIQUE AQUI

CAMALEÃO

"A Camaleão representa os alunos dos cursos de ambiental da FT, buscando atender

suas demandas e promover eventos com temas de interesse acadêmico como

palestras, workshops, visitas técnicas e a fins. Recentemente a Camaleão em parceria

com o GGUS - Grupo Gestor Universidade Sustentável, retirou os copos

descartáveis do bandejão nos campus de Limeira em 2019. Outra atividade

importante, ocorreu em maior escala em 2020 através da parceria com outras

Universidades estaduais como a Unesp, UFSCar e UFPR, onde nós nos unimos para

formar a primeira Semana Integrada Do Meio Ambiente e Tecnologia. Se você faz

parte do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental e Engenharia Ambiental, ou

deseja construir uma universidade e sociedade mais sustentável fique ligado nas nossas

redes sociais e junte-se a nós!"

 Sejam bem-vindos!!!

Insta: @camaleaoft

Face: Camaleão FT
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http://bit.ly/PS-CA2021
https://www.instagram.com/camaleaoft/
http://www.facebook.com/camaleaof


CDI

Comissão Discente de Informática.

"Formada por alunos de diversas turmas dos cursos de TI da Faculdade de Tecnologia.

Buscamos construir um canal de comunicação permanente entre alunos e

professores, de forma que você possa ter suas demandas ouvidas pela Faculdade.

Organizamos uma série de eventos e também temos vínculos com empresas e a

comunidade de programadores."

 

Quer saber mais? Conheça nossas redes sociais: linktr.ee/cdiunicamp
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https://linktr.ee/hexagono_unicamp
http://linktr.ee/cdiunicamp


COLETIVO
INDÍGENA

"Coletivo formado por estudantes indígenas da UNICAMP (FT e FCA) com o objetivo de

receber, alocar nas repúblicas, ajudar na adaptação dos calouros indígenas e auxiliar

nas demandas da vida desses estudantes."

Acesse nossa página no Facebook.

Calourada 2020 
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https://www.facebook.com/coletivocaind


CONEXÃO
PRETA

CALOURADA FT 2021

Criado em novembro de 2018 por estudantes da UNICAMP do campus de Limeira - FT

e FCA com a necessidade de discutir questões raciais nos diversos âmbistos da

sociedade, uma vez que habia ausência de representatividade no espaço universitário.

Objetivos

Missão: Construir a luta antirracista, acerca das questões raciais no Brasil voltada para

a comunidade negra de Limeira, através da promoção de pensamento crítico e da

expansão do debate racial. 

Visão: Aquilombar negros(as) a fim de buscar uma educação descolonial, a construção

prática da luta antirracista no ambiente universitário - e fora dele, através do

acolhimento Coletivo. Ser uma rede de apoio de referência para a comunidade negra

de Limeira (universidade e sociedade civil). 

Valores: Integrar a comunidade negra; Agregar conhecimento; Conectar as pessoas. 

Conheça nossos projetos e áreas de atuações em: APRESENTAÇÃO CONEXÃO PRETA.

Acesse nossas redes sociais: linktr.ee/coletivoconexaopreta

https://drive.google.com/file/d/1KL3j5TMcf_Qo6Df4n8NuuyXGw_2yFBH8/view?usp=sharing
http://linktr.ee/coletivoconexaopreta


O projeto consiste em reunir e agrupar todo material possível

relacionado a faculdade, as matérias nas quais as pessoas têm  

têm maior dificuldade, tutoriais sobre como realizar matrícula e

utilizar o GDE, vídeos de apresentação de diversas organizações,

dúvidas sobre intercâmbio, iniciação científica e muito mais.

CVU
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"O CVU (Centro de Voluntariado Universitário) é uma associação sem fins lucrativos,

composta por estudantes da Unicamp. Nosso objetivo é intermediar o ambiente

universitário e o voluntariado. Fazemos diversas ações, projetos e até consultorias

sociais!"

Quer saber mais sobre a gente? Nos sigam nas redes sociais:

Instagram: @cvulimeira

Facebook: CVU Limeira

E como juntamos nossos materiais e levamos a vocês?

No link da nossa bio do instagram você é redirecionado para um site, no qual você

poderá escolher, dentre as matérias que nós já disponibilizamos, qual você deseja

acessar para obter resumos e conteúdos. Basta clicar e acessar.

No mesmo link, existe também a opção de nos falar uma matéria que acreditem ser

importante para postarmos conteúdo sobre, e juntos, ajudarmos uns aos outros.

https://www.instagram.com/cvulimeira/
https://www.facebook.com/cvulimeira


ECOEDU

CALOURADA FT 2021

"O laboratório Ecoedu Ambiental, é um laboratório de Extensão Comunitário que

existe desde 2006, fica localizado nas dependências da Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp), Faculdade de Tecnologia - Campus I, no município de Limeira,

interior de São Paulo. Nesse Laboratório funciona o Programa Ecoedu, coordenado

pela Profa Lubienska C.L. Jaquiê Ribeiro, que trabalha com pesquisa (iniciação científica,

mestrado e doutorado), ensino (formação, palestras, fóruns, entre outros) e extensão

(aulas para crianças, jovens e adultos, palestras, treinamentos) sendo constituído de

sete Projetos que atende, a cidade de Limeira e região funcionando de forma contínua

através da Educação Ambiental atendendo mais de mil pessoas a cada semestre. 

Atualmente o Programa tem os seguintes projetos: VemSer, Plantando Conhecimento,

Carpe Diem, Ações, Contação de Histórias, Blue e Trilha da Vida. Os objetivos dos

participantes e membros desse Programa são pautados em valores morais, amor,

respeito, responsabilidade, diálogo, ética, integridade e transparência. 

 

O Programa utiliza como ferramenta de trabalho a Educação Ambiental (EA) para

valorizar o seu humano no contexto socioambiental promovendo o autoconhecimento,

a autoestima e o senso crítico. Tem-se a convicção de que o potencial de

transformação individual está na capacidade de cada um descobrir-se sujeito histórico

e crítico de sua realidade podendo assim transformar o ambiente onde está inserido,

tornando-se um agente transformador para o desenvolvimento sustentável. 



ECOEDU
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Assim, o Ecoedu busca desenvolver ações para estimular o interesse, a curiosidade, o

espírito de investigação e a capacidade de resolver problemas, estimulando a

educação social por meio da conquista do senso crítico e do posicionamento, através

da abordagem de temas atuais que envolvem quebra de tabus, preconceitos, direitos e

deveres. Levando em consideração a interação e a interdependência de todos os

aspectos ambientais: físicos, biológicos, econômicos, psicológicos, religiosos, sociais e

culturais. "

Venha você também fazer história participando como membro dessa equipe, entre em

contato com a gente. 

 

e-mail: ecoedu@ft.unicamp.br

site: https://wordpress.ft.unicamp.br\ecoedu

https://wordpress.ft.unicamp.br/ecoedu


ENACTUS
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"A Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar

estudantes a mudar o mundo através da Ação Empreendedora.

A Enactus Unicamp Limeira tem como missão construir com a comunidade de Limeira

projetos empreendedores, e autossustentáveis a fim de reforçar seu empoderamento

e aumentá-lo, mostrando que são protagonistas de sua própria mudança.

Atualmente a Enactus Unicamp Limeira trabalha com o Programa NETA que visa a

melhoria na qualidade de vida dos idosos de Limeira; O Jatobá, um cursinho pré-

vestibulinho para alunos de 9° ano e por fim o Recicla que era uma ação da

organização e que está em fase de desenvolvimento para se tornar um projeto."

Nosso Processo Seletivo estará aberto no dia 15 de março! Aceitamos todos os

cursos! 

Acompanhe todas as informações estão no nosso instagram: @enactusunicamplimeira

https://www.instagram.com/enactusunicamplimeira/


ENGENHEIROS 
SEM FRONTEIRAS

"O Engenheiros Sem Fronteiras - Núcleo Limeira é uma organização estudantil que visa

a transformação social de comunidades vulneráveis através de projetos de engenharia

na cidade de Limeira. 

Desde sua fundação, em 2013, o núcleo já realizou mais de 30 projetos dentro dos

eixos de Educação, Gestão e Empreendedorismo, Infraestrutura e Assistência Básica e

Sustentabilidade. 

Seus 34 voluntários são divididos nas secretarias de Comunicação, Financeiro, Gestão

de Pessoas, Projetos e Qualidade, realizando demandas específicas de sua área para o

projeto em que foi alocado.

O núcleo Limeira é núcleo sênior da rede Engenheiros Sem Fronteiras Brasil, eleita a

melhor ONG de Desenvolvimento Local do País pelo Instituto Doar em 2019.

 

Quer conhecer mais sobre nós? Nossa palestra institucional será no dia 31/03

às 18h e as inscrições do nosso processo seletivo abrem no dia 16/03. 

Vem transformar o mundo com a gente!"
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       Já pensou em fazer parte de uma organização que te dá a oportunidade de colocar

em prática o que se aprende em aula? A equipe Torque Baja é um projeto

extracurricular criado por alunos da Unicamp Limeira em 2014 composta pelos

estudantes da FCA e FT. Ao longo do ano a equipe trabalha de forma empenhada

englobando o planejamento e construção de um veículo off Road com o objetivo de

participar de competições nacionais e regionais promovidas pela SAE Brasil. Imagina o

quão legal e diferente pode ser essa experiência!

     Os membros são responsáveis pelo planejamento e montagem de cada sistema

presente no veículo, gestão financeira, busca por patrocínios, divulgação da equipe,

desenvolvimento de oportunidades de capacitação entre outros. Dessa forma,

proporcionamos uma experiência de crescimento pessoal e profissional para diversos

alunos que passam pela organização estudantil todos os anos. Além de tudo isso, você

ainda cria uma rede de comunicação com pessoas de vários cursos e vários anos,

inclusive quem já se formou (Uma vez bajeiro, sempre bajeiro!). 

EQUIPE
TORQUE BAJA

      Incentivamos e proporcionamos condições para que os membros mantenham uma

evolução constante em quesito técnicos e no desenvolvimento pessoal a fim de

manter a atualização da equipe e a preparação dos membros para o mercado de

trabalho. Nossa oficina localiza-se dentro do campus da FCA no laboratório de

manufatura, assim que possível vamos adorar fazer um tour para quem quiser

conhecer! 
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Atualmente a equipe fez algumas adaptações nos trabalhos, por conta do período não

presencial, para que o projeto continue sempre progredindo! Houve uma grande

intercambialidade entre as áreas, de modo que as administrativas tiveram um enfoque

maior. Apesar da dificuldade da área de projetos por não poder frequentar a oficina,

houve uma evolução nos conhecimentos da equipe em questões técnicas como

simulações e desenhos em softwares, por exemplo. 

EQUIPE
TORQUE BAJA

CALOURADA FT 2021

Curioso sobre o nosso projeto, equipe e processo seletivo? Então compareça a

nossa apresentação dia 06/04 às 13h, para saber mais detalhes sobre a org, e

como participar da apresentação do Baja nos siga nas redes sociais: 

@equipetorqueTorque Baja Equipe Torque Baja

(Hiperlink para as redes sociais nos ícones) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009243213734
https://www.instagram.com/equipetorque/
http://br.linkedin.com/company/torque-baja


FRENTE
FEMINISTA

"A Frente Feminista de Limeira é uma organização estudantil que busca zelar pela

igualdade entre os gêneros, sendo uma rede de apoio para as mulheres do meio

acadêmico.

Dentre diversas ações que realizam, destacam-se palestras, debates, ações sociais e a

realização de rodas de conversas semanais sobre diversos temas da pauta feminista."
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Você quer conhecer mais sobre Frente Feminista? Entre em contato  através das
nossas redes sociais: linktr.ee/frentefeminista_limeira

http://linktr.ee/frentefeminista_limeira


GRUPO DE
ORAÇÃO
UNICAMP

O GOU (Grupo de Oração Universitário) faz parte da Renovação Carismática Católica

(RCC) e o objetivo é proporcionar o encontro com Deus no âmbito acadêmico. Onde

um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei (Mt 18,20). O amor de

Deus é para todos!
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Você quer conhecer mais sobre nós? Entre em contato através:

Instagram: @gou.ftfca

Facebook: GOU UNICAMP Limeira

https://www.instagram.com/gou.ftfca/
https://www.facebook.com/GouUnicampLimeira


HEXÁGONO

"Organização estudantil com foco em economia da informação, temos como missão

coletar dados, disseminar informação e gerar conhecimento. Através do

acompanhamento dos principais indicadores econômicos, conseguimos obter uma

série de informações sobre o impacto da economia na vida das pessoas."

Quer saber mais? Conheça nossas redes sociais: https://linktr.ee/hexagono_unicamp
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https://linktr.ee/hexagono_unicamp


LIESTAG

 “Olá, nós somos a Liestag, a sua liga de estágios da Unicamp. Criada para ajudar você a

se tornar o profissional do futuro, buscamos desenvolver os alunos nos aspectos das

soft skills. Estamos aqui para transformar a sua experiência na universidade,

transformar você, no profissional que o mercado tanto procura. Chegue mais, pegue a

sua bebida e escolha o seu lugar, temos uma longa jornada pela frente!"

 

Quer conhecer mais a Liestag? Entre em contato:

 

Instagram: @liestag

Facebook: Liga de Estágio Unicamp Limeira

Telegram: https://t.me/liestag

Linkedin: Liestag

Site: liestag.com
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https://www.instagram.com/liestag/
https://www.facebook.com/liestag
https://t.me/liestag
https://www.linkedin.com/company/liestag/
https://liestag.com/


LIGA DE
GESTÃO DE

PESSOAS
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"A Liga de Gestão de Pessoas é uma organização estudantil voltada para o estudo,

queremos acima de tudo o desenvolvimento dos membros e o aprimoramento de suas

habilidades (soft e hard Skils). Buscamos aprender sobre gestão de pessoas de forma

prática e efetiva, aplicando o conhecimento através de trocas e parcerias com a

comunidade estudantil."

  

 Não deixe de conhecer nossa organização, comece a se preparar pra vida acadêmica e

o mercado de trabalho. Confira nosso Instagram: @ligagpunicamp

Inscrições do processo seletivo: 19/03 a 10/04.

https://www.instagram.com/ligagpunicamp/


LIGA DE MKT
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"Nós somos compostos por alunos que estudam as ferramentas, tendências,

estratégias, campanhas e os novos mercados e cenários do marketing brasileiro e

mundial. E para construir uma comunidade no meio universitário mais fidelizada ao

mundo do marketing trazemos capacitações internas, treinamentos, eventos gratuitos

com gênios de diversas áreas do marketing, entre outros. Estamos abertos a

participação de qualquer estudante da FT ou FCA da Unicamp, se quiser saber mais

sobre, procure nosso instagram @ligademkt, qualquer dúvida estamos a disposição

pela dm!"

https://www.instagram.com/ligademkt/


LIGA DO

MERCADO

FINANCEIRO

"A Liga do Mercado Financeiro da Unicamp surgiu em 2015 no campus de Limeira, na

Faculdade de Ciências Aplicadas, através de um grupo de universitários dos cursos de

Engenharia de Produção, Engenharia de Manufatura e Administração, que tinham

paixão pelo mercado financeiro.

Vendo a necessidade de expandir essa capacitação para os estudantes da Unicamp e

incrementar o aprendizado da graduação, a Liga foi criada como organização

estudantil e desde então renova seus membros anualmente, trabalhando

conhecimentos, skills, habilidades e valores para disputarem as melhores vagas no

mercado de trabalho.

Se você tem curiosidade sobre o mercado financeiro, quer aprender como usar

melhor o seu dinheiro e analisar empresas, seu lugar é com a gente!"

Te esperamos no nosso Processo Seletivo!

Acompanhe nossas redes sociais: @lmfunicamp e lmfunicamp.com 
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https://www.instagram.com/lmfunicamp/
https://www.lmfunicamp.com/


LIMETERIA
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"A LIMETERIA é a bateria universitária da Unicamp de Limeira, nós representamos

todos os cursos da FT e FCA. Nascemos em 2019 com a junção das 4 baterias de

Limeira: Lobatucada (Administração e Administração Pública) Bongoteria (Ciência do

Esporte e Nutrição) Batucaaaki (Engenharia de Produção e Manufatura) e Invocada

(que englobava todos cursos da FT). Nos unimos para fortalecer a identidade da

Unicamp Limeira, promovendo integração entre os cursos através da cultura do

samba. Em tempos típicos nós ensaiamos nos dois campus da universidade

A LIMETERIA já participou de desafios como: Interbatuc, Torneio Mestre Tornado e

TUSCA, e ainda tocamos em diversas festas realizadas em Limeira. Além de sermos

uma organização que faz samba, temos também um foco social e nossos valores tem

compromisso com a diversidade e inclusão. Realizamos ao longo dos nossos anos

diversas ações sociais, ressaltamos uma em 2020 que mesmo em cenário virtual,

realizamos um evento online e l arrecadamos mais de R$1000 reais que todo dinheiro

foi revertido em cestas básicas doadas para uma instituição social da região!

Importante lembrar que para fazer parte da LIMETERIA o único pré requisito é:

querer!! Nós não temos processo seletivo e você não precisa saber tocar, vem com a

gente, temos certeza que você vai gostar. "

Nós te convidamos a conhecer a gente mais de perto! Acompanhem nossas redes

sociais @limeteria e venha ser um LimeLover. 

https://www.instagram.com/limeteria/


MARSHA

PELO

ORGULHO

"O coletivo Marsha Pelo Orgulho é uma organização estudantil, que tem como objetivo

incentivar a inclusão e o reconhecimento da comunidade LGBTQIA+ na vida

universitária dos alunos da Unicamp de Limeira; apoiar e promover toda ajuda

necessária aos membros da comunidade em casos de LGBTQIA+FOBIA; realizar

trabalhos e a promoção de assistência à coletividade; propiciar rodas de conversa,

integração dos membros e disseminar informações e conteúdos voltados ao público

LGBTQIA+."

Você quer conhecer mais sobre Frente nós? Entre em contato  através:
 
Instagram: @marshaunicamplimeira
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https://www.instagram.com/marshaunicamplimeira/


MOSAICO

UNICAMP

"O Mosaico é um grupo cristão, organizado e mantido por estudantes da Unicamp. O

grupo se reúne semanalmente para compartilhar valores e mensagens bíblicas. O

grupo preza pelo relacionamento entre pessoas e pelo respeito as diferenças. O

Mosaico não possui nenhuma denominação religiosa, portanto não tem como foco

levantar as diferenças, o fator em comum que reúne as pessoas é Cristo. A missão do

Mosaico é unir os cristãos da Unicamp, formando uma família, oferecendo apoio

espiritual, acadêmico e social a toda comunidade acadêmica. E a partir dessa união,

alcançar estudantes que não conhecem a Cristo, através do evangelho e do

testemunho."
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Você quer conhecer mais sobre nós? Entre em contato  através:

Instagram: @mosa1co

Facebook: Mosaico Unicamp

WhatsApp: AQUI

https://www.instagram.com/mosa1co/
https://www.facebook.com/mosaicounicamp
http://chat.whatsapp.com/Cz0H6mqYqBh0tpVbl17hMx


MTE
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"O MTE é uma organização formada por estudantes das 5 engenharias da Unicamp

Limeira.

Somos apaixonados pelo desenvolvimento de pessoas, a fim de torná-las melhores

profissionais e aproximá-las das melhores empresas do mercado.

Para isso, trabalhamos com diversos eventos, como workshops, desafios, cursos e

visitas técnicas, sempre buscando proporcionar aos alunos capacitações nas skills

mais demandadas e conexões com profissionais de excelência das mais diversas

áreas de atuação das engenharias"

Quer saber mais? Conheça nossas redes sociais: llinktr.ee/mte_unicamp

http://linktr.ee/mte_unicamp


SINERGIA-CTE

"A área de energia é extremamente abrangente e multidisciplinar, sendo o setor que

mais cresce nos últimos anos. Nós do Sinergia-CTE, somos uma organização estudantil

sem fins lucrativos da Unicamp que visa aproximar os estudantes do mercado

energético, assim como trabalhar com as áreas sociais, educacionais, ambientais e

econômicas que estão correlacionadas a energia.

Para que isso seja possível realizamos diversos projetos, capacitações, palestras e

parcerias. O nosso curso “ENERGIA: Matrizes e Mercado”, além de contar como horas

complementares e recebe a certificação da Escola de Extensão da UNICAMP-

EXTECAMP é prestigiado por diversas empresas do setor, como por exemplo: RAÍZEN,

CPFL, ERICSSON BRASIL, SOLSTÍCIO, LEPTON ENERGIA e outros gigantes do setor."

Se interessou, quer saber mais sobre a organização ou ficar sabendo em primeira mão

quando as inscrições estiverem abertas? 

Siga o @sinergiacte no Instagram, LinkedIN ou Facebook ou acesse o nosso site:

www.sinergiacte.com.br/home .

Um abraço ELETRIZANTE e bem-vindo a melhor da América Latina..

CALOURADA FT 2021

https://www.instagram.com/sinergiacte/
https://www.linkedin.com/in/sinergia-cte-06a039104/
https://www.facebook.com/cte.sinergia
https://www.sinergiacte.com.br/home


TROTE

CIDADANIA
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"O Trote da Cidadania Unicamp/Limeira, é uma organização estudantil de cunho

social, a qual visa aproximar a comunidade de Limeira e a universidade através de

eventos voluntários. Trabalhamos para despertar a conscientização do potencial

transformador de cada um na sociedade e buscamos refletir cada detalhe de nossas

vidas dentro de um contexto global, para tornar o mundo em que vivemos um lugar

mais humano, agradável e sustentável para nós e para as próximas gerações.

Acreditamos que parte da nossa função social é agradecer a população de Limeira

pela hospitalidade ao receber anualmente cerca de 800 novos alunos. Temos em

nosso cronograma a semana de recepção de calouros, campanhas para doações,

principalmente a de sangue que ocorre anualmente em parceria com o

Hemocentro/Campinas; visitas a asilos, creches, ONG’s e centros de reabilitação, além

de um projeto que visa o desenvolvimento do senso crítico de crianças através de

oficinas semanais. Porém, mesmo com o novo contexto que estamos vivendo, nossas

ações não pararam. Nós adaptamos nossas ações para a forma remota, como a

recepção dos bixos, campanhas de doações, etc!."

Quer saber mais? Acesse nossas redes sociais: linktr.ee/TrotedaCidadaniaLimeira

http://linktr.ee/TrotedaCidadaniaLimeira

