
UZINA – LABORATÓRIO DE ARTES E PRODUÇÃO CULTURAL 

A Uzina tem como objetivo potencializar o desenvolvimento cultural local por meio do 

oferecimento de laboratórios de investigação e criação artística visando à formação integral do 

indivíduo. Em 2011 o projeto contou com dois módulos – 1º e 2º semestres, oferecendo um 

total de 35 cursos somando 2860 atendimentos gratuitos, sendo 30% desses atendimentos 

referente à comunidade residente da Escola SESC de Ensino Médio e 70% dos atendimentos 

referentes à comunidade em geral. 

Em 2012, no 1º semestre o projeto ofereceu 15 opções de cursos, gerando uma oferta 

de 350 vagas em linguagens artísticas e manifestações culturais, somando 465 horas aula. No 

2º semestre foram 19 opções de cursos, totalizando 3.339 atendimentos ao longo de todo o 

ano. 

Em 2013.2, a Uzina oferecerá diversos cursos estruturados em três linguagens 

artísticas fundamentais: artes cênicas, música e design de comunicação. Os cursos terão 

duração de três meses, variando conforme as características de cada linguagem, e serão 

realizados de agosto a novembro. 

Todos os alunos que cumprirem a carga horária mínima de 75% das aulas receberão um 

certificado de realização dos laboratórios.  

Informes gerais: 

Inscrições abertas ao público: 08 de julho até 19 de julho 

Período de aulas: 05 de agosto a 08 de novembro 

Festival Uzina: 04 a 09 de novembro 

Local de inscrição: 

Secretaria da Uzina 

Espaço Cultural Escola Sesc 

Av. Ayrton Senna, 5.677 – Jacarepaguá 

Horário de atendimento: segunda a sexta de 10h às 12h e 14h às 17h 

Informações: 3214-7497 / 3214-7404 – assessoriadeculturaesem@gmail.com 

As matrículas serão realizadas através de preenchimento e entrega da ficha de inscrição na 

secretaria da Uzina, juntamente com a cópia do documento de identidade. 

A inscrição não garante a vaga no curso. A confirmação da matrícula será feita por telefone 

entre os dias 04 e 08 de março. 

Antes de fazer sua inscrição, leia atentamente o regulamento:  

Obs: Os dias e horários dos cursos poderão sofrer alterações.Normas da Uzina 

Estas normas visam orientar e estabelecer as responsabilidades e os direitos de todos que 

participam dos laboratórios oferecidos pela UZINA. Os princípios que regem as normas são 

baseados na seriedade deste compromisso e na disciplina necessária para que as metas dos 

laboratórios sejam atingidas. Assim posto, fica estabelecido que esta é uma atividade que 

exige dedicação, assiduidade e disponibilidade. O não cumprimento das normas aqui descritas 



resultará no afastamento do participante bem como a não aceitação de inscrições em projetos 

desenvolvidos pela Gerência de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio.  

1 – Sobre os laboratórios, a Gerência de Cultura e os professores 

Os laboratórios são cursos gratuitos em linguagens artísticas e manifestações culturais que 

visam o desenvolvimento cultural local tanto na esfera individual – subjetividade - quanto 

coletivo – na comunidade em que cada participante se insere. 

A Gerência de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio é a responsável pela realização, 

produção, organização e administração das atividades de todos os laboratórios. 

Os professores ministrantes dos laboratórios são profissionais altamente qualificados, 

experientes e renomados em suas áreas de atuação. Seus objetivos são contribuir e direcionar 

a formação dos alunos propondo,pedagogicamente, atividades intra e extraclasse. 

Poderão ser convocadas pela Gerência de Cultura / Uzina reuniões periódicas com a presença 

de alunos e de professores, sendo a convocação por meios eletrônicos ou presenciais. 

Todo e qualquer material escrito, intelectual e/ou obras artísticas resultantes dos laboratórios 

ou produzido neles será cedido para Uzina que, em parceria com a Incubadora Cultural do 

Espaço Cultural Escola Sesc, poderá desenvolver produtos culturais para distribuição gratuita à 

comunidade e a instituições. 

Todos os laboratórios têm como objetivo o desenvolvimento de resultados integrados entre si, 

que serão apresentados à comunidade sempre que possível e que houver o interesse da 

Gerência de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio. 

Será permitida a entrada de pais e irmãos como acompanhantes aos estudantes menores de 

idade, mas não será disponibilizada a venda de tickets aos acompanhantes. 

 

2 – Sobre seleção, cadastramento, matrícula e lista de espera 

As matrículas serão realizadas através de preenchimento e/ou entrega da ficha de inscrição na 

secretaria da UZINA, situada no térreo do Espaço Cultural Escola Sesc, dentro do período 

estipulado. 

As fichas de inscrição estão disponíveis para download e preenchimento prévio no blog da 

Gerência de Cultura – espacocultural.escolasesc.com.br 

Serão aceitas inscrições em até quatro (04) laboratórios por pessoa. Os interessados em cursar 

de dois (02) a quatro (04) laboratórios terão prioridade na inscrição. 

Terão prioridade na inscrição os Sócios do Clube de Espectadores. A inscrição preferencial será 

realizada na primeira semana do prazo estabelecido. 

Terá prioridade na inscrição o (a) aluno (a) que cursou com bom aproveitamento os cursos do 

semestre anterior, visando o aprofundamento nas linguagens, objetivo principal deste projeto.  



A seleção dos participantes se dará através da ordem de inscrição até atingir o número de 

vagas ofertadas por cada laboratório. Poderão ser realizadas seleções práticas onde serão 

avaliadas a disponibilidade e aptidão do candidato ao curso. 

Não será feita reserva de vagas. A requisição da ficha de inscrição não implica na reserva da 

vaga.  

A inscrição em qualquer laboratório implicará no cadastramento, quando for o caso, no Clube 

de Espectadores do Espaço Cultural Escola Sesc. 

No caso de preenchimento total das vagas ofertadas para um determinado laboratório, será 

formada uma lista de espera que obedecerá à ordem de procura e à análise das questões 

presentes nas fichas de inscrição. 

A necessidade e pertinência da abertura de novas vagas ou formação de turmas serão julgadas 

pela equipe da Gerência de Cultura. 

 

3 – Sobre horários, frequência e conduta dentro das instalações da Escola 

Ausências e atrasos deverão ser comunicados com antecedência diretamente à Gerência de 

Cultura. 

São toleradas somente 25% de faltas por laboratório e estas devem ser comunicadas, por 

escrito, à Gerência de Cultura. 

Um representante da equipe da Gerência de Cultura possuirá uma lista de chamada, na 

secretaria da UZINA, situada no térreo do Espaço Cultural Escola Sesc. É DE 

RESPONSABILIDADE DO (A) ALUNO (A)  

INFORMAR SUA PRESENÇA, NO MÍNIMO, 10 MINUTOS ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. 

Após 15 minutos do início de uma aula, o aluno não poderá mais entrar em sala e será 

considerado ausente. 

O professor tem liberdade de proibir a entrada de alunos após o início das aulas, mesmo 

dentro do período de tolerância. 

As faltas só serão abonadas mediante apresentação de atestado médico, falecimento na 

família, apresentação de declaração de cumprimento de obrigações previstas em lei ou em 

casos específicos que serão julgados por equipe pertinente da Gerência de Cultura. 

Será observado o uso abusivo de atestados e declarações no cômputo final de cada 

laboratório, realizado após a última aula do mesmo. 

É OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME FORNECIDO PELA UZINA E/OU DA PULSEIRA DE  

IDENTIFICAÇÃO DE VISITANTE QUE SERÁ ENTREGUE NA PORTARIA DA ESCOLA DURANTE TODA 

A PERMANÊNCIA NO CAMPUS; 



Não é permitido fumar em nenhum local do campus, inclusive no teatro e nos camarins; 

Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas no campus; 

Não é permitido circular de bermuda e/ou chinelo no campus; 

SERÃO DISPONIBILIZADOS, PARA AQUISIÇÃO, ANTES DO INÍCIO DAS AULAS NOS 

LABORATÓRIOS, TICKETS PARA ALMOÇO OU JANTAR AOS ALUNOS DO PROJETO AO CUSTO DE 

R$ 3,50. NÃO SERÃO VENDIDOS TICKETS PARA PESSOAS QUE NÃO ESTEJAM INSCRITOS NOS 

LABORATÓRIOS, MESMO SENDO PARENTES OU RESPONSÁVEIS DOS MESMOS. 

A DISPONIBILIZAÇÃO DOS TICKETS PARA COMPRA É UMA CORTESIA E NÃO É OBRIGAÇÃO DO 

PROJETO, SENDO SUAS OFERTAS LIMITADAS À QUANTIDADE DETERMINADA PELA 

ADMINISTRAÇÃO DO ESPAÇO. 

O restaurante possui horários determinados para almoço e jantar. Para acessar o mesmo 

deverá ser adquirido ticket junto ao representante da Gerência de Cultura, conforme o item 

acima: 

> ALMOÇO: 2ª a 6ª feira, das 11h15min às 12h10 ou 13h45 às 14h. Sábado e Domingo, das 12h 

às 14h. 

> JANTAR: 18h às 20h. 

Para trânsito de participantes dos laboratórios na Escola Sesc de Ensino Médio devem ser 

observadassempre as orientações gráficas e do representante da equipe da Gerência de 

Cultura. 

Não é permitida a entrada de convidados dos alunos. Casos específicos deverão ser 

informados previamente à coordenação do projeto. 

 

4 – Sobre permanência 

A conclusão do curso com aproveitamento garante ao participante o recebimento de 

certificação de participação no laboratório e permite a inscrição no módulo subseqüente da 

linguagem referente, em semestres posteriores. 

EM CASO DE ABANDONO DO CURSO OU EXCESSO DE FALTAS NO PERÍODO, O PARTICIPANTE 

FICARÁ IMPEDIDO DE PARTICIPAR DA UZINA DURANTE 01 (UM) SEMESTRE. 

Quaisquer outras questões referentes ao funcionamento e normas dos laboratórios serão 

ponderadas, julgadas e respondidas pela Gerência de Cultura e seus representantes. 


