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Cotuca vai ganhar novo prédio
Previsão é que a construção seja iniciada 
ainda no primeiro semestre de 2013

MANUEL ALVES FILHO
manuel@reitoria.unicamp.br

Colégio começou a funcionar em 1967

Vista aérea do Colégio Técnico de 
Campinas: projeto arquitetônico vai se 

adequar ao espaço disponível 

O Cotuca em foto de 1970: edifício é tombado pelo Condepacc e Condephaat

Teresa Celina Meloni Rosa (esq.), Roberto 
Rodrigues Paes e Edilene Donadon: 
recursos da ordem de R$ 5 milhões

Colégio Técnico de Campinas 
(Cotuca), pertencente à Uni-
camp, vai ganhar um prédio 
novo que abrigará salas de aula, 
laboratórios, refeitório, quadras 
esportivas e sanitários. O edifí-

cio, que terá três pavimentos e somará 4 mil 
m2 de área, será construído em um terreno 
contíguo à sede atual, que é tombada como 
patrimônio histórico. “Os recursos necessá-
rios às obras, da ordem de R$ 5 milhões, já 
estão previstos no orçamento da Universi-
dade. Nossa expectativa é que a construção 
seja iniciada ainda no primeiro semestre de 
2013”, adianta o pró-reitor de Desenvolvi-
mento Universitário, professor Roberto Ro-
drigues Paes.

De acordo com a diretora do colégio, pro-
fessora Teresa Celina Meloni Rosa, a constru-
ção do novo prédio é uma antiga aspiração 
de alunos, professores e funcionários. Ela ex-
plicou que o Cotuca iniciou as atividades no 
prédio localizado na Rua Culto à Ciência, no 
Centro de Campinas, em 1967, já com a pre-
visão de que seria posteriormente transferido 
para uma sede no campus de Barão Geraldo. 
“Por causa dessa perspectiva de mudança, ao 
longo dos anos nunca foi feita uma restau-
ração ampla no prédio, como seria indicado. 
Assim, as intervenções foram sempre palia-
tivas. Ocorre que chegamos num ponto em 
que não é possível mais fazer reformas pon-
tuais. O prédio está exigindo um trabalho de 
restauro extenso”, diz.

Antes de a Unicamp decidir pela constru-
ção do novo prédio na própria área onde está 
o colégio, continua a diretora, foram tenta-
das outras soluções, como a compra de um 
terreno nas imediações ou em outro ponto 
da cidade. “Infelizmente, esses planos não 
deram certo. A alternativa que nos restou 
foi construir o edifício no próprio terreno do 
Cotuca. A proposta recebeu o aval do Con-
depacc [Conselho de Defesa do Patrimônio 
Artístico e Cultural de Campinas], o que nos 
estimulou a buscar um projeto arquitetônico 
que fosse adequado tanto ao espaço disponí-
vel quanto à harmonização com a nossa sede 
histórica”, relata.

Depois de muito pesquisar, apoiada pelo 
então pró-reitor de Desenvolvimento, Paulo 
Eduardo Moreira Rodrigues da Silva, a dire-
ção do Cotuca encontrou um projeto arquite-
tônico que atendia às duas necessidades, que 
foi cedido pela Fundação para o Desenvolvi-
mento da Educação (FDE), órgão vinculado 
à Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo. Conforme a professora Teresa Rosa, 
a construção do novo prédio já foi aprovada 
pelo Condepacc e nos próximos dias deverá 
ser também analisada pelo Conselho de De-
fesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (Condephaat), este de 
âmbito estadual.

Segundo Edilene Teresinha Donadon, ar-
quiteta da Coordenadoria de Projetos e Obras 
(CPO), órgão subordinado à Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Universitário (PRDU), o 
novo prédio do Cotuca será um presente não 
somente ao colégio, mas para toda a cidade 
de Campinas. De acordo com ela, assim que 
o edifício estiver pronto, várias atividades 
desenvolvidas na atual sede histórica serão 
transferidas para o novo espaço. “Com isso, 
finalmente será possível realizar uma restau-
ração ampla nesse monumento arquitetôni-
co, que pertence à sociedade em geral. Uma 
das necessidades mais urgentes é a troca do 
telhado. Esse é o tipo de serviço que jamais 
poderia ser feito com o local ocupado por alu-
nos, professores e funcionários”, esclarece.

Edilene destaca que o novo prédio será 
construído obedecendo aos critérios de aces-
sibilidade. A diretora do Cotuca conta que, 
assim que o prédio novo estiver concluído, 
somente as atividades administrativas serão 
mantidas na sede antiga. O pró-reitor de De-
senvolvimento lembra que a construção de 
um novo edifício para abrigar as atividades 
do colégio faz parte do esforço da Unicamp 
em ampliar a infraestrutura de ensino e pes-
quisa da Universidade, que não se restringe à 
graduação e pós-graduação. 

REFORMAS MELHORAM 
CONDIÇÕES DE ENSINO
Independentemente da construção do 

novo prédio, a Unicamp também já inves-
tiu R$ 760 mil em reformas e melhorias que 
foram e estão sendo feitas no Cotuca. Além 
do montante já investido, outros R$ 800 mil 
estão destinados à conclusão de projetos ini-
ciados.

Um dos destaques é a reforma no Labo-
ratório de Alimentos, por onde passam dia-
riamente 120 alunos. A área de 220 metros 
quadrados foi totalmente remodelada, com a 
reforma de 12 bancadas, das instalações de 
gás e do telhado. “Com isso, estamos garan-
tindo mais segurança e conforto aos estudan-
tes”, diz a diretora do Cotuca. 

Também foram realizadas recentemente 
a construção de nova portaria com sistema 
de identificação por meio de catracas eletrô-
nicas;  benfeitorias prediais de combate a in-
cêndio; e instalação de sistema contra descar-
gas elétricas. Ainda estão em andamento ou 
em fase de projeto ações como a reforma da 
cobertura, melhoria nas instalações elétricas, 
reformas nos sanitários e intervenções de 
acessibilidade. “As reformas na infraestrutu-
ra certamente produzirão impacto nas condi-
ções do ensino, com resultados positivos no 
desempenho dos alunos”, pondera a diretora.

O Cotuca está instalado em um prédio doado em testamento por Bento Quirino dos 
Santos, vereador e abolicionista, que já previa a instalação de uma escola técnica no local. 
O edifício é tombado tanto pelo Condepacc quanto pelo Condephaat, em razão do seu valor 
arquitetônico e histórico. A Unicamp instalou seu colégio técnico ali em 1967, oferecendo 
inicialmente os cursos de Mecânica, Eletrotécnica e Alimentos, todos no período diurno. 
Em 1971 foi implantado o curso de Enfermagem diurno e, em 1973, os de Processamento 
de Dados diurno e Eletrotécnica e Mecânica, ambos no período noturno.

Em 1978 o Cotuca passou a oferecer, à noite, cursos sequenciais para portadores de 
diploma de Segundo Grau (atual Ensino Médio), de Técnico em Mecânica e Eletrotécni-
ca. Em 1987, o curso de Eletrotécnica foi reestruturado, transformando-se no curso de 
Eletroeletrônica, oferecido nos períodos diurno e noturno. Em 1993 foram implantados 
mais dois cursos sequenciais (atualmente denominados subsequentes). No início do 
mesmo ano, foi criado o curso de Plásticos e, no mês de agosto, o de Habilitação 

em Equipamentos Médico-Hospitalares, ambos no período noturno. 
Em 1997 teve início o curso noturno de Informática Sequencial (hoje 
subsequente) e, em 1999, o curso de Telecomunicações, noturno, 
também no regime sequencial.

A partir de 1998, em função de modificações introduzidas pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, o Cotuca pas-
sou a oferecer o Ensino Médio vinculado a alguns dos cursos técnicos, 
além de Educação Profissional, com organização curricular e matrículas 
distintas. Os cursos técnicos em Alimentos, Eletroeletrônica, Enferma-
gem, Informática e Mecatrônica, no período diurno, e Eletroeletrônica e 
Mecatrônica, no noturno, podem ser cursados concomitantemente ao 
Ensino Médio oferecido pelo colégio.

No período compreendido entre 2001 e 2003 foram implantados 
ainda os cursos técnicos em Segurança do Trabalho, Meio Ambiente 
com ênfase em Gestão (atual Meio Ambiente) e Informática com ênfase 
em Programação e Internet (atual Informática para Internet), e as espe-
cializações de nível técnico em Gestão pela Qualidade e Produtividade, 
Projetos Mecânicos Assistidos por Computador e Materiais Metálicos. 
Atualmente, o Cotuca conta com cerca de 2 mil alunos, sendo que a 
cada ano 780 novos estudantes ingressam na instituição por meio de 
processo seletivo, conhecido como Vestibulinho.
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OBRAS DO COTUCA
PROJETO

CONSTRUÇÃO DE NOVA PORTARIA

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO

CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

REFORMA LABORATÓRIO ALIMENTOS

REFORMA DA COBERTURA 

REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PRÉDIOS DO COTUCA

NOVO BLOCO DE SALAS DE AULA

REFORMA DOS SANITÁRIOS 

DO PRÉDIO PRINCIPAL

ACESSIBILIDADE PARA O PRÉDIO 

PRINCIPAL E PRÉDIO ANEXO.

TOTAL DE RECURSOS LIBERADOS

TIPO

OBRA NOVA PREDIAL

BENFEITORIA PREDIAL

BENFEITORIA PREDIAL

REFORMA PREDIAL

BENFEITORIA PREDIA

BENFEITORIA PREDIAL

OBRA NOVA PREDIAL

REFORMA PREDIAL

BENFEITORIA PREDIAL

ÁREA (m)

29,00

220,00

4.000,00

100.00

STATUS

OBRA CONCLUÍDA

OBRA CONCLUÍDA

OBRA CONCLUÍDA

OBRA CONCLUÍDA

PARTE CONC. E PARTE 

EM PLANEJAMENTO

PARTE CONC. E PARTE 

EM PLANEJAMENTO

DESENV. PROJETO

DESENV. PROJETO

PLANEJAMENTO

VALOR DA OBRA

R$ 75.820,42

R$ 145.217,51

R$ 70.000,00

R$ 35.000.00

R$ 568.590.87

R$ 653.656,93

R$ 5.000.000,00

R$ 70.000,00

EM ESTUDOS

R$ 6.618.285,73
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