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Comunicado COTIL 01/2022 de 07 fevereiro de 2022  

Retorno das aulas presenciais  

 

Prezados(as) alunos(as), professores(as) e colaboradores(as), 

 

Após vinte e três meses de isolamento social, em razão da pandemia pelo Sars-Cov-2, 

comunicamos que, no próximo dia 14 de fevereiro de 2022, o Colégio Técnico de Limeira – 

COTIL/UNICAMP retomará as aulas presenciais apenas com os alunos ingressantes (1ºs 

anos) e, no dia 15/02, com todos os alunos (1ºs, 2ºs, 3ºs e 4º ano), diurno e 

noturno, seguindo todos os parâmetros determinados pela UNICAMP de retomada das 

atividades educacionais em nossa Universidade. 

 

As aulas presenciais serão obrigatórias aos 100% dos alunos do Colégio e seguirão o 

Protocolo de Higiene, Saúde e Biosegurança estabelecido pelo Comitê Científico de 

Contingência do Coronavírus da Unicamp. 

 

Será obrigatório, em nossas dependências, o cumprimento das regras e medidas de 

higiene, como uso de máscaras, distanciamento social, não compartilhamento de pertences, 

lavagens das mãos, uso de álcool em gel, manutenção de portas e janelas totalmente 

abertas em ambientes sem uso de ar condicionado e com 15 cm de abertura quando em 

ambientes com uso de ar condicionado. 

 

Além das medidas acima, com o objetivo de deixar as dependências do COTIL mais 

seguras em relação à Covid-19, substituímos os bebedouros de boca por lavatórios de 

mãos, com acionamento com o joelho; instalamos bebedouros para enchimento de canecas 

e garrafinhas; instalamos dispensadores de álcool em gel; instalamos barreira acrílica nos 

balcões de atendimento; distribuímos equipamentos de proteção individual aos docentes e 

funcionários. 

 

IMPORTANTE:  

Estudantes, docentes e servidores técnico-administrativos que estiverem com sintomas que 

sugerirem gripe e/ou Covid-19, NÃO DEVEM COMPARECER ao Colégio para as 

atividades presenciais e, sim, procurarem atendimento médico, justificando ausência junto à 

Secretaria Acadêmica, quando estudante, e à Seção de Recursos Humanos do Colégio, 

quando docente ou funcionário. 

http://www.cotil.unicamp.br/
https://immes.edu.br/wp-content/uploads/2020/10/Comunicado-IMMES-20-de-outubro-de-2020-1.pdf
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Aproveitamos a oportunidade para informar também que, durante o período de suspensão 

das aulas presenciais, realizamos várias melhorias em nossas instalações prediais, na 

infraestrutura de redes elétrica, de dados e comunicação, nas áreas e ambientes de 

convivência, nos laboratórios de ensino; adotamos novas ferramentas e tecnologias de 

trabalho e estudo; substituímos parte do mobiliário administrativo e escolar; instalamos 

batedores de carteira; recuperamos os brises do prédio acadêmico; instalamos placas de 

identificação das salas e ambientes; construímos nova área de convivência entre os prédios 

acadêmico e administrativo do Colégio, laboratórios de Qualidade, de solda, de ensaios e 

metalografia; concluímos o laboratório de automação e controle; construímos a sala de 

iniciação científica.  

Obs.: Tantas melhorias exigem agora o cuidado de todos para que haja conservação 

de todo o patrimônio e, nesse sentido, pedimos a colaboração de todos. Casos em 

que haja danos ao patrimônio (sujeira, pichação, destruição etc) serão apurados e são 

passíveis de punição. 

 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO:  

Em nosso campus, há um restaurante universitário cuja refeição é subsidiada pela 

universidade. Para os alunos, o valor da refeição (almoço e jantar) é de R$ 3,00. A forma de 

acesso ao restaurante e de pagamento das refeições é por meio do “cartão escolar” (R.A.), 

que será entregue pelo Colégio nos primeiros dias de aula. Como será necessário atender 

a todos os (as) alunos (as), até que tudo esteja em funcionamento normal, orientamos 

que tragam lanche. 

 

No endereço: www.sar.unicamp.br/restaurante estão as informações referentes ao 

funcionamento do restaurante, carregamento de créditos no “cartão escolar”, cardápio etc. 

 

CANTINA:  

Neste momento, não há cantina no campus. 

 

COPA/COZINHA LOCALIZADA NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO COLÉGIO:  

É de uso exclusivo de professores e funcionários. 

 

MICRO-ONDAS PARA ALUNOS:  

Disponibilizamos um micro-ondas ao lado da “Geladeiroteca” no pátio do Colégio, para uso 

dos alunos no horário de almoço e jantar. 

 

http://www.cotil.unicamp.br/
http://www.sar.unicamp.br/restaurante
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GELADEIRA PARA ALUNOS:  

Não disponibilizamos geladeira para uso dos alunos. 

 

CECOM:  

No endereço www.cecom.unicamp.br/cecom-unidade-limeira/ estão as informações sobre os 

horários de atendimento e serviços prestados pelo Centro de Saúde da Comunidade da 

UNICAMP. 

 

ORIENTAÇÕES À COMUNIDADE SOBRE COMO AGIR EM CASO DE SINTOMAS 

GRIPAIS OU DE COVID-19: 

Ver comunicado UNICAMP de 19/01/2022 em: 

www.unicamp.br/unicamp/noticias/2022/01/19/orientacoes-comunidade-sobre-como-agir-

em-caso-de-sintomas-gripais-ou-de-covid  

 

SOBRE O TEMPO DE ISOLAMENTO DE PACIENTES E PESSOAS ASSINTOMÁTICAS 

COM TESTE POSITIVO PARA COVID-19: 

Ver comunicado UNICAMP de 19/01/2022 em: 

www.unicamp.br/unicamp/noticias/2022/01/19/sobre-o-tempo-de-isolamento-de-pacientes-e-

pessoas-assintomaticas-com-teste  

 

PRAÇA ESPORTIVA:  

Neste início de ano, o uso será exclusivo para as aulas práticas de Educação Física (com 

uso de máscara e distanciamento).  

 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO COTIL COM A COMUNIDADE:  

O meio oficial de comunicação entre o COTIL e alunos, professores e funcionários é pelo 

site, por e-mail e pelas redes sociais. 

 

Contatos do COTIL:  

No endereço www.cotil.unicamp.br/contato/ estão os meios de contato com o Colégio. 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO:  

No site do COTIL www.cotil.unicamp.br - aba “Vida Estudantil” - está disponível o Calendário 

Acadêmico COTIL – 2022 e há outras informações de interesse dos estudantes, professores 

e funcionários. 

 

http://www.cotil.unicamp.br/
http://www.cecom.unicamp.br/cecom-unidade-limeira/
http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2022/01/19/orientacoes-comunidade-sobre-como-agir-em-caso-de-sintomas-gripais-ou-de-covid
http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2022/01/19/orientacoes-comunidade-sobre-como-agir-em-caso-de-sintomas-gripais-ou-de-covid
http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2022/01/19/sobre-o-tempo-de-isolamento-de-pacientes-e-pessoas-assintomaticas-com-teste
http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2022/01/19/sobre-o-tempo-de-isolamento-de-pacientes-e-pessoas-assintomaticas-com-teste
http://www.cotil.unicamp.br/contato/
http://www.cotil.unicamp.br/
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HORÁRIO ESCOLAR:  

No endereço www.cotil.unicamp.br/horario_aulas/ está o Horário Escolar COTIL – 2022. 

 

Dia 14/02 – apenas para alunos ingressantes (1ºs anos): 

 

Neste primeiro dia de aulas, o Colégio fará recepção/acolhimento dos alunos ingressantes 

da 7h30 às 12h, para os alunos dos 1ºs anos dos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio diurno; das 13h às 17h40, para os alunos do 1º ano do curso Técnico em 

Enfermagem (turma da tarde), e das 19h às 23h, para todos os alunos dos 1ºs anos do 

noturno. Nesse dia, os alunos ingressantes receberão informações sobre o Colégio, sobre 

seu curso e poderão visitar nossas dependências. 

 

Dia 15/02 – para todos os alunos (1ºs, 2ºs, 3ºs e 4º ano): 

 

A partir deste dia, as aulas ocorrerão normalmente a todos os alunos, de todos os cursos, 

diurno e noturno, conforme calendário e horário escolar, disponíveis em 

www.cotil.unicamp.br  

 

HELPMÓVEL:  

A Associação de Pais e Mestres – APM do COTIL mantém um contrato com a Helpmóvel 

para atendimento de urgências e emergências. Para os casos em que houver necessidade 

de encaminhamento a hospitais, será necessário o acompanhamento do aluno menor de 

idade por um familiar responsável. 

 

MÁSCARAS:  

De uso pessoal e obrigatório dentro do campus universitário, cobrindo boca e nariz. 

Orientamos duas trocas por período ou quando necessário. 

OBS.:  

A UNICAMP não disponibiliza máscara e outros equipamentos de proteção individual – EPIs 

aos estudantes. 

 

ÁLCOOL 70%:  

Solicitamos/orientamos que cada um traga seu frasco com álcool 70% e tecido “tipo” perflex 

para higienização pessoal, carteira e de objetos. 

 

http://www.cotil.unicamp.br/
http://www.cotil.unicamp.br/horario_aulas/
http://www.cotil.unicamp.br/
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OBJETOS PESSOAIS E ESCOLARES:  

Não é permitido o empréstimo, troca e/ou compartilhamento de objetos pessoais e 

escolares, tais como: celular, fone de ouvido, copos e garrafas, lápis, caneta, livros etc.  

 

COPOS DESCARTÁVEIS:  

Desde 2020, o COTIL não disponibiliza copos plásticos descartáveis para uso dos 

professores, funcionários e estudantes, como forma de colaborar com o meio 

ambiente. Portanto, não se esqueçam de trazer caneca e/ou garrafinha para tomar 

água. Caso queiram ou precisem, poderão adquirir copo térmico diretamente com a APM do 

COTIL. 

 

ARMÁRIOS:  

Pedimos às alunas e aos alunos veteranos que haviam locado armário em 2020 que retirem 

seus pertences até 18/2, para que possamos fazer nova rodada de locação em período a 

ser anunciado pela APM. Após essa data, os armários serão esvaziados pela APM e o 

material ficará à disposição para retirada. Lembramos que não é permitido colar adesivos 

nos armários, sendo necessário que todos colaborem com sua limpeza e conservação, 

sendo passível de punição quem danificar o patrimônio. 

 

CAMISETAS: informamos que o uso da camiseta do COTIL não é obrigatório, embora os 

alunos e o Colégio deem preferência para seu uso nos ambientes escolares. Aos que 

contribuíram para a APM, será feita a entrega das camisetas em dia e horário a ser 

anunciado nos primeiros dias de aula. Informamos também que camisetas extras e outros 

itens de utilidade aos alunos são vendidos no Posto de Apoio da APM. 

 

Estamos muito felizes em poder recebê-los presencialmente no COTIL e desejamos a toda 

a comunidade acadêmica um bom retorno as aulas, com muita saúde e perseverança! 

 

 

Atenciosamente, 

 

Profa. Susy Mary Ap. Bergana Jacintho                       Prof. José Roberto Ribeiro 
Diretora de Ensino          Diretor Geral  
 

Prof. César Donizetti Bazana                                        Prof. José Alberto Matioli                                                   
Diretor Administrativo          Diretor Associado 
 

     Profa. Regiane Ap. Emiliano Potenza 
                                                                                      Coordenadora Pedagógica 

http://www.cotil.unicamp.br/

