
 

 

 

REGULAMENTO 
 

 

 Este regulamento visa orientar e estabelecer os direitos e deveres dos participantes dos 

laboratórios do Projeto UZINA – LABORATÓRIOS DE ARTES E PRODUÇÃO 

CULTURAL, bem como seus respectivos espaços. Tais diretrizes servem para auxiliar a 

relação do participante quanto à disciplina, dedicação, assiduidade e disponibilidade necessárias 

para que as metas dos laboratórios sejam atingidas, e o não cumprimento das mesmas resultará 

no afastamento do participante, tal como, o veto de inscrição do mesmo em projetos 

desenvolvidos pelo Espaço Cultural Escola Sesc. 

 

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

 

1.1. O Espaço Cultural Escola Sesc é o responsável pela realização, produção, organização e 

administração das atividades de todos os laboratórios do Projeto Uzina; 

1.2. Poderão ser convocadas pela Coordenação do Projeto Uzina reuniões com a presença de 

alunos e professores, sendo estas avisadas de maneira antecipada e por email ou pessoalmente; 

1.3. Todos os laboratórios são gratuitos. 

1.4. Nos laboratórios ofertados privilegiam-se linguagens artísticas e manifestações culturais 

que motivem o desenvolvimento cultural na esfera individual (subjetividade) bem como na 

comunidade em que cada participante se insere (coletividade); 

1.5. Todos os laboratórios têm como objetivo o desenvolvimento de resultados integrados entre 

si, a fim de serem apresentados à comunidade sempre que possível e que houver o interesse do 

Espaço Cultural Escola Sesc; 

1.6. Toda e qualquer produção material, intelectual e/ou obras artísticas resultantes dos 

laboratórios ou produzida nestes será cedido para o Projeto Uzina que, por meio do projeto 

Incubadora Cultural, poderá desenvolver produtos culturais para distribuição gratuita à 

comunidade; 

1.7. Os ministrantes dos laboratórios são profissionais qualificados, experientes e renomados em 

suas áreas de atuação e têm como objetivo contribuir e direcionar a formação dos alunos. 

 

2. Sobre a conduta dentro das instalações da Escola Sesc, a Secretaria do Uzina, horários e 

a frequência 

 

2.1. Os laboratórios do Projeto Uzina se desenvolvem em locais/salas do Espaço Cultural Escola 

Sesc que é parte integrante do campus da Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM). Desta forma, 

para acessá-lo, todos os participantes deverão se identificar na portaria da Escola Sesc, bem 

como, vestir a camisa de uniforme do Projeto Uzina, imprescindivelmente; 

2.2. Será proibida a entrada de qualquer participante que não estiver vestido com a camisa de 

uniforme do Projeto Uzina; 

2.3. O uso da camisa de uniforme do Projeto Uzina é obrigatório durante todo tempo de 

permanência do participante no laboratório, tal como, em todos os espaços que este circular, 

inclusive no Restaurante da Escola Sesc de Ensino Médio; 

2.4. A circulação pelo campus pelos participantes do Projeto Uzina deve se limitar aos locais de 

execução dos laboratórios e uso comum – como, por exemplo, o Restaurante – sendo, assim, 

proibida a circulação dos mesmos nos prédios residenciais, Complexo Esportivo, Biblioteca e 

salas de aula da Escola Sesc de Ensino Médio. 



 

2.5. O aluno, sempre que chegar, deverá se dirigir à Secretaria do Projeto Uzina, pois é nesta 

que se concentram todas as informações e avisos referentes ao projeto, bem como a 

autorização/liberação para que os participantes se dirijam aos espaços/salas dos laboratórios; 

2.6. Cada aluno receberá, gratuitamente, nas semanas iniciais das atividades dos laboratórios 

uma camisa de uniforme. Caso conste em estoque, o participante que quiser outra poderá 

comprar na Secretaria do Projeto Uzina pelo valor de R$10,00; 

2.7. Não será permitida a entrada de acompanhante, exceto no caso de participantes menores de 

idade onde um responsável será autorizado. E, em casos específicos, convidados devem ser 

informados previamente à coordenação do projeto. Contudo, em ambos os casos, tal como, para 

qualquer pessoa não inscrita no Projeto Uzina, não será disponibilizada a venda de tickets de 

almoço/jantar; 

2.8. Não é permitido fumar em nenhum local do campus; 

2.9. Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de entorpecente no 

campus; 

2.10. Não é permitido circular de bermuda e/ou chinelo no campus, principalmente no 

Restaurante da Escola Sesc de Ensino Médio, exceto aos sábados e domingos; 

2.11. Não é permitida a circulação dos participantes dos laboratórios no 4º (quarto) andar do 

Espaço Cultural Escola Sesc, mesmo que para uso de sanitários (estes disponíveis para uso no 3º 

andar do prédio). Caso seja necessário o acesso ao 4º andar para resolução de questões 

administrativas, o participante deverá ser anunciado e autorizado pela Secretaria do Projeto 

Uzina; 

2.12. Não é permitido comer ou beber nas salas e/ou espaços regulares de desenvolvimento dos 

laboratórios (salas, palco, auditório da coordenação, laboratório de informática, Brechó Cabide 

etc); 

2.13. Serão disponibilizados para compra, na Secretaria do Projeto Uzina, tickets de 

almoço/jantar do Restaurante da Escola Sesc de Ensino Médio no valor de R$5,00. A compra só 

poderá ser realizada até as 18h30. Vale ressaltar que esta venda não é obrigação do Projeto 

Uzina, sendo sua oferta limitada à quantidade determinada pela administração do espaço; 

2.14. O Restaurante da Escola Sesc de Ensino Médio possui horários determinados para almoço 

e jantar. Para acessá-lo, o aluno deverá adquirir o ticket na secretaria do Projeto Uzina, 

conforme informado no item 2.13: ALMOÇO: 2ª a 6ª feira, das 11h15min às 12h10 ou 13h45 às 

14h30. Sábado e Domingo, das 12h às 14h. JANTAR: 18h às 20h. 

2.15. Ausências e atrasos deverão ser comunicados com antecedência diretamente à Secretaria 

do Projeto Uzina; 

2.16. São toleradas até 25% de faltas por laboratório; 

2.17. 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 pela equipe pertinente da Gerência de Cultura; 

2.18. O professor tem liberdade de proibir a entrada de alunos após o início da aula. 

 

3. Sobre a permanência 

 

3.1. Ao final do curso, o participante receberá um certificado de participação, caso tenha 

atendido a, no mínimo, 75% de presença, o que permite sua inscrição no módulo subsequente na 

linguagem referente; 

3.2. Em caso de abandono do curso ou excesso de faltas no período vigente, o participante ficará 

impedido de participar do Projeto Uzina durante 01 (um) semestre; 

3.3. Quaisquer outras questões referentes ao funcionamento e normas dos laboratórios serão 

ponderadas, julgadas e respondidas pelo Espaço Cultural Escola Sesc. 


