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Uzina é o denominação aplicada a um conjunto  de instalações, técnicas, 

metodologias, equipamentos e recursos humanos  destinadas à geração e 

aproveitamento  de energia. No caso, a energia criativa.

 Uzina é ateliê, oficina, laboratório, incubadora, fábrica de sonhos,  

casa-refúgio e oásis. Neste sentido: Uzina é uma explosão termonuclear 

 dos sentidos, pois procuramos ampliar as margens dos territórios da 

“aprendizagem qualificada” que é oferecidas no campo da cultura,  

mais especificamente nas áreas artísticas. 

Em 2015, estamos dando os passos necessários para a estruturação das bases 

para a implantação de uma Escola Profissional de Artes Integradas.

SidnEi Cruz

Gerente de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio
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Uzina – Laboratórios de Artes e Produção 

Cultural é um projeto elaborado meticu-

losamente com o objetivo de potencializar 

o desenvolvimento cultural local por meio 

da oferta de laboratórios de investigação e 

criação artística, proporcionando oportuni-

dades de ampliação de repertórios e co- 

nhecimentos técnicos em arte e cultura para 

iniciados e iniciantes. 

Criado em 2010, o projeto é ampliado 

todos os anos, oferecendo gratuitamente 

cada vez mais laboratórios e vagas para que 

os alunos da Escola Sesc de Ensino Médio e 

o público frequentador do Espaço Cultural 

Escola Sesc tenham garantido o direito de 

acesso a bens culturais de qualidade, sejam 

eles intangíveis, como conteúdos funda-

mentais de artes e suas linguagens, além de 

técnicas e ofícios práticos que englobam 

diversas profissões existentes no mercado 

de trabalho da cultura, ou tangíveis, como 

salas e espaços equipados com a estrutura 

necessária para a excelência das aulas. 

A matriz curricular é elaborada a par-

tir de permanente pesquisa acerca das de-

mandas existentes na comunidade, visan-

do a suprir a escassez de oferta de cursos 

de formação cultural na Zona Oeste do 

Rio de Janeiro. Soma-se, a esta demanda, 

a intenção de fomentarmos novos interes- 

ses na comunidade, processo que se dá por 

meio de constante mapeamento de profes-

sores/pesquisadores que possam vir a con-

tribuir com o projeto. 

A novidade de 2015 ficará por conta da 

criação dos Estudos Avançados em Artes, 

com a elaboração de um programa espe-

cífico de aprendizagem e práticas de grupo 

nas modalidades Música, Artes cênicas e 

Artes visuais. Caminhamos, portanto, para 

a construção de uma Escola de Artes In-

tegradas, meta a ser atingida nos próximos 

anos. Desta forma, jovens de 13 a 17 anos, 

oriundos de todos os estados brasileiros se 

encontram e encontram outros jovens e 

adultos de todas as idades, em sua maioria 

moradores da Zona Oeste do Rio de Janei-

ro, e desses múltiplos encontros compar-

tilham de seus saberes em um aprendizado 

que é, ao mesmo tempo, individual e cole-

tivo, técnico e cidadão.  

Por esses fatores, acreditamos que o proje-

to Uzina – Laboratórios de Artes e Produção 

Cultural configura-se como uma política 

integrada entre cultura e educação, no qual 

não há subserviência ou instrumentalização 

de uma em prol do alcance de objetivos da 

outra, mas, diametralmente oposto a isto, 

suas especificidades e potencialidades são 

somadas visando à promoção da cidadania 

cultural e à expansão da educação artística 

na formação escolar. 

lEonArdo MinErvini 

Projeto Uzina – Laboratórios de Artes e 

Produção Cultural 
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SEGundA-fEirA

Curso horário professor Alunos

Webdesign 17h05 - 18h40 Kleber Galúcio 20

Estudos de mídia 16h20 - 17h50 Bruno Thebaldi 40

Teatro musical 16h20 - 19h25 Joana Lebreiro 25

Cajón 17h55 - 19h25 Henrique Ludgero 10

Estruturação musical - Turma 1 16h20 - 17h50 Henrique Ludgero 15

Estruturação musical - Turma 2 16h20 - 17h50 Juan Pablo Martin 15

Estruturação musical - Turma 3 17h55 - 19h25 Sérgio Sansão 15

Teclado - Turma 1 16h20 - 17h50 Sérgio Sansão 5

Experimentações Contemporâneas 16h20 - 17h50 Luiz Gustavo Gavião 20

MusikFabrik 17h05 - 19h25 Spirito Santo 15

Performance 14h - 17h Nathália Mello 15

tErçA-fEirA

Canto ▀   - Turma 1 17h55 - 19h25 Sérgio Sansão 15

Canto ▀   - Turma 2 16h20 - 17h50
Maurício Durão

10

Canto ▀ 17h55 - 19h25 10

Saxofone ▀ 16h20 - 17h50
Pedro Henrique Silva

5

Saxofone ▀ 17h55 - 19h25 5

GrAdE dE 

horárioS doS  

lAborAtórioS

iniCiAntE  

dESEnvolviMEnto

nívEl  
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Violino ▀ 16h20 - 17h50
Flank Carlaly

5

Violino ▀ 17h55 - 19h25 5

Trompete ▀ 16h20 - 17h50 Nathan Thiago  

Medeiros

5

Trompete ▀ 17h55 - 19h25 5

Baixo ▀ 16h20 - 17h50 D'Alessandro  

Mangueira

5

Baixo ▀ 17h55 - 19h25 5

Criação e tecnologia    - Turma 1 16h20 - 17h50 Luiz Gustavo Gavião 10

THE (arquitetura, design e artes plásti-
cas) 17h55 - 19h25 Luiz Gustavo Gavião 20

Bateria ▀    - Turma 1 16h20 - 17h50 Henrique Ludgero 5

Contrabaixo elétrico Camerata 16h20 - 17h50 Juan Pablo Martin 5

Violão ▀   - Turma 1 17h55 - 19h25 Juan Pablo Martin 12

Percepção musical ▀    - Turma 1 16h20 - 17h50
Ronilson Filho

20

Percepção musical ▀   - Turma 1 17h55 - 19h25 20

QuArtA-fEirA

Piano ▀ 16h20 - 17h50
Gabriel Gravina

5

Piano ▀ 17h55 - 19h25 5

Violão/Guitarra Camerata 16h20 - 17h50 Juan Pablo Martin 5

Clarinete ▀ 16h20 - 17h50
Pedro Henrique Silva

5

Clarinete ▀ 17h55 - 19h25 5

Acordeon ▀ 16h20 - 17h50
Anderson Miranda

5

Acordeon ▀ 17h55 - 19h25 5

Bateria/Percussão Projeto Bandas 16h20 - 17h50 Henrique Ludgero 5

Canto Vocal Jatobá 17h55 - 19h25 Sérgio Sansão 15

Experimentações Contemporâneas 16h20 - 17h50 Luiz Gustavo Gavião 20

História da Arte 17h55 - 19h25 Luiz Gustavo Gavião 15

Design Gráfico 17h55 - 19h25 Rafael Macedo 20

Teatro de Máscaras 16h20 - 19h25 Dario Galo 20

Teatro ▀ 16h20 - 17h50 Patrícia Zampiroli 25

Dramaturgia 16h20 - 18h40 Daniele Small 20

QuintA-fEirA

Gaita ▀ 16h20 - 17h50
Zilton Spencer

5

Gaita ▀ 17h55 - 19h25 5

Flauta ▀ 16h20 - 17h50
Reinaldo Pacheco

5

Flauta ▀ 17h55 - 19h25 5

Cavaquinho ▀ 16h20 - 17h50 Carlos Vinícius 

 dos Santos

5

Cavaquinho ▀ 17h55 - 19h25 5

Percussão brasileira ▀ 16h20 - 17h50
Roberto Malaguti

8

Percussão brasileira ▀ 17h55 - 19h25 8

Artes plásticas 17h55 - 19h25 Luiz Gustavo Gavião 15
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Musicalização  
em flauta doce 17h55 - 19h25 Sérgio Sansão 12

Violão ▀   - Turma 2 16h20 - 17h50
Juan Pablo Martin

12

Violão ▀ 17h55 - 19h25 5

Bateria ▀  - Turma 2 16h20 - 17h50
Henrique Ludgero

5

Bateria ▀ 17h55 - 19h25 5

Percepção musical ▀   - Turma 2 16h20 - 17h50
Gabriel Gravina

20

Percepção musical ▀   - Turma 2 17h55 - 19h25 20

Teatro ▀    - Turma 1 16h20 - 17h50
Débora de Magalhães

15

Teatro ▀    - Turma 2 17h55 - 19h25 15

Dança contemporânea 17h05 - 19h25 Flávia Meireles 15

Teclado - Turma 2 16h20 - 17h50 Sérgio Sansão 5

Criação e tecnologia - Turma 2 16h20 - 17h50 Luiz Gustavo Gavião 10

Produção e edição audiovisual ▀ 16h20 - 17h50
Hilton Junior

20

Produção e edição audiovisual ▀ 17h55 - 19h25 20

Produção Cultural 17h55 - 19h25 Julio Augusto Zucca 50

SExtA-fEirA

Danças brasileiras 16h20 - 18h40 Juliana Manhães 15

Teatro - Montagem de espetáculo 16h20 - 19h25 Mônica Alvarenga 20

Experimentações Contemporâneas 16h20 - 17h50 Luiz Gustavo Gavião 20

Prática de conjunto - Música Brasileira 16h20 - 17h50 Pedro Henrique Silva 20

Prática de conjunto - Projeto Bandas 16h20 - 17h50 Henrique Ludgero 20

Prática de conjunto - Vocal Jatobá 16h20 - 17h50 Sérgio Sansão 20

Prática de conjunto - Camerata 16h20 - 17h50 Juan Pablo Martin 20

SábAdo

Serigrafia experimental 14h - 18h Roberto Meneghini 20

Mergulho no circo 14h - 18h
Alexandra Bernnar-

dos e Fábio Freitas
50

totAl dE vAGAS ofErECidAS: 1.032
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danças brasileiras

CArGA horáriA ▀ 36 horAS 

vAGAS ▀ 15

MiniStrAntE ▀ juliAnA MAnhãES 

O laboratório evidencia a vivência corpo-

ral com as danças tradicionais brasileiras, 

a partir da ocorrência simultânea de vári-

as linguagens artísticas, experimentando 

a complementariedade do cantar/dançar/

batucar/contar, característica das perfor-

mances afro-ameríndias. O curso será es-

truturado em três módulos: Danças de 

Umbigada (coco, jongo, tambor de crioula, 

lundu e samba de roda); Danças de cortejo 

e roda (maracatu, ijexá, ciranda, carimbó e 

frevo); e Danças do Boi do Maranhão. 

Dança Contemporânea

CArGA horáriA ▀ 36 horAS

vAGAS ▀ 15

MiniStrAntE ▀ flAviA MEirElES 

O laboratório disponibilizará o corpo para 
a dança por meio de jogos, improvisações e 
instruções. As aulas visam o desenvolvimento 
pela dança, mobilizando de forma prazerosa 
a energia do corpo, os conhecimentos anatô- 
micos, a relação interpessoal e coletiva, além 

de noções sobre o processo de criação.

Dramaturgia

CArGA horáriA ▀ 36 horAS 

vAGAS ▀ 20

MiniStrAntE ▀ dAniElE AvilA SMAll 

O curso vai abordar questões teóricas e 
práticas a respeito da ideia de dramaturgia. 
Com foco no teatro contemporâneo e na  
ideia de escritura cênica como parte da 
dramaturgia, as aulas serão acompanhadas 
de leituras de peças de teatro, textos teóri-
cos e críticos, além de vídeos de espetáculos. 
Serão realizados exercícios práticos de cria- 

ção de textos a partir de propostas específicas.

lAborAtórioS

ArtES CêniCAS
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 laboratório de teatro Musical

CArGA horáriA ▀ 48 horAS

vAGAS ▀ 25

MiniStrAntE ▀ joAnA lEbrEiro 

O curso discutirá as relações entre teatro 

e música, canção e texto; o entendimento 

do texto musical como texto dramático; a 

aproximação afetiva entre músicas e cenas; 

bem como, a discussão sobre quais formas 

de teatro musical se faz no Rio de Janeiro 

e as possibilidades de interpretação/criação 

possíveis para os atores dentro desse cenário.

Mergulho no Circo

CArGA horáriA ▀ 48 horAS 

vAGAS ▀ 50

MiniStrAntES ▀ fábio frEitAS E AlExAn-
drA bErnnArdoS 

Dividido em dois momentos, os partici-

pantes se aventuram em: desafios físicos, as 

acrobacias de solo, os malabares, os apare- 

lhos aéreos (como tecido e trapézio) e em 

desafios afetivos, nos quais os músculos da 

face e do coração são exercitados nos encon-

tros de palhaçaria, espaço garantido para se 

pensar o mundo pelo viés da comicidade. 

Performance

CArGA horáriA ▀ 36 horAS 

vAGAS ▀ 15

MiniStrAntE ▀ nAtháliA MArtinS dE MEllo 

*Laboratório oferecido somente para alu-

nos externos

O aluno será convidado a: questionar o 

dictum pós-moderno ‘tudo é representação’ 

analisando performances que atuam na 

formação das subjetividades através das 

vulnerabilidades e restrições; experimen-

tar metodologias de outros artistas; inves-

tigar uma pergunta própria de pesquisa e, 

através dos recursos teóricos e de referên-

cias artísticas, poderá engajar uma resposta 

solo e criativa.

teatro de Máscaras

CArGA horáriA ▀ 48 horAS

vAGAS ▀ 20

MiniStrAntE ▀ dArío GAlo 

O curso tem como objetivo efetuar uma 

releitura da tradição popular da Comme-

dia Dell’Arte italiana, buscando inspiração 

nos arquétipos cotidianos da sociedade 

brasileira, através de máscaras e figuri-

nos inspirados na tradição, folclore e fau-

na do Brasil. A Capoeira Angola (com a 

sua tripla caracterização como jogo, luta 

e dança) será o veículo que proporcionará 

aos alunos desde o condicionamento físico 

necessário a esse tipo de teatro (com suas 

acrobacias, expressividade e humor típi-

cos) até a referência de arte popular, mar-

ginal e de resistência, passando pela brasi- 

lidade presente na ginga, na malícia, na 

musicalidade, no estado de espírito e dis-

ponibilidade para o jogo do capoeirista. 
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teatro (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 30

MiniStrAntE ▀ déborA dE MAGAlhãES 

Trabalha a interpretação e a improvisação 

teatral focando em pontos como expressão 

corporal e vocal, confiança, desinibição, 

improvisação e construção de cenas. Aber-

to a qualquer pessoa que queira aprender, 

desenvolver e acrescentar ferramentas para 

seu cotidiano pessoal.

teatro (Desenvolvimento)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 25

MiniStrAntE ▀ pAtríCiA zAMpiroli 

Serão trabalhados jogos cênicos, im-

provisações e relações do ator com os ele-

mentos cênicos. As dinâmicas terão como 

objetivo proporcionar aos participantes  

exercícios de atuação de maneira a trabalhar 

o corpo, a voz e as intenções do ator.

teatro - montagem de  
espetáculo

CArGA horáriA ▀ 48 horAS 

vAGAS ▀ 20

MiniStrAntE ▀ MôniCA AlvArEnGA

Será montando um espetáculo com os 

alunos com o objetivo de proporcionar aos 

participantes todos os estágio de elabo- 

Estudos avançados  
em artes Cênicas

(Somente para alunos da Escola Sesc)

Os alunos da Escola Sesc que opta- 

rem por realizar o aprofundamento 

em Artes (6 tempos semanais), com 

ênfase na modalidade Artes Cênicas, 

deverão montar sua grade de discipli-

nas a partir da escolha de uma prática 

de grupo, com duração de 4 tempos 

semanais, complementada por um 

laboratório de Artes Cênicas de 2 

tempos semanais.

teatro Musical,

teatro – montagem de espetáculo

ou

Mergulho no circo

Dramaturgia,

teatro de máscaras,

teatro iniciante, 

teatro (Desenvolvimento),

Dança contemporânea

ou

danças brasileiras

+

ração e realização de um espetáculo. Os 

alunos participarão de diferentes for-

mas, de tal maneira que cada um possa 

entrar em contato com todos os ele- 

mentos criativos de um espetáculo teatral 

como cenário, iluminação, figurino, atu-

ação, direção, dramaturgia, trilha sonora, 

entre outros.
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Webdesign

CArGA horáriA ▀ 24 horAS

vAGAS ▀ 20

MiniStrAntE ▀ KlEbEr GAlúCio 

Nesse curso o aluno desenvolverá sites 

para diversos fins, bem como, fundamentos 

de usabilidade, acessibilidade, programação 

em linguagens de marcação e formatação; 

utilização de imagens para a web e fun-

damentos de apresentação de conteúdo 

em dispositivos móveis, nas linguagens de 

HTML5 e CSS3.

Produção e edição audiovisual 
(iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 20

MiniStrAntE ▀ hilton junior 

O curso ensinará o conhecimento das 

principais técnicas de linguagens aplica-

das em vídeo no mercado brasileiro a fim 

de desenvolver sua criação no cenário de 

gravação (DSLRs) e na edição de vídeo com 

o Adobe Premiere. 

Produção e edição audiovisual  
(Desenvolvimento)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 20

MiniStrAntE ▀ hilton junior 

Neste módulo, serão estudados o Ado-

be After Effects – ferramenta de animação 

e composição de imagens de tv e cinema 

(2D/3D) – e o Adobe Encore para au-

tomação de dvd/bluray, além de recursos 

avançados de edição de vídeo com o Ado-

be Premiere.

design Gráfico

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 20

MiniStrAntE ▀ rAfAEl MACEdo 

Pretende apresentar fundamentos teóricos 
de design e habilitar o aluno, através de uma 
abordagem prática, a criar peças gráficas fa-
zendo uso de algumas das principais ferra-

mentas utilizadas no mercado.

Estudos de Mídia

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 40

MiniStrAntE ▀ bruno thEbAldi 

O curso é composto por três módulos 
temáticos: “Introdução à Comunicação”; 
“Mídia e Intimidade” e “Mídia e Culto ao 
Corpo” – visando através destes teorizar os 
fenômenos socioculturais, discutindo-os a 
partir da abordagem com que a mídia os 
representa.

dESiGn dE 
CoMuniCAção
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bateria (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 10

MiniStrAntE ▀ hEnriQuE ludGEro 

Estudo dos aspectos relativos à prática 

instrumental aplicada a repertório musical 

acessível ao aluno iniciante. Abordagem 

das técnicas necessárias à execução de bases 

rítmicas na bateria. Introdução à leitura e 

escrita musical para o instrumento. Desen-

volvimento da criatividade e criticidade na 

produção e apreciação musical.

Bateria (Desenvolvimento)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ hEnriQuE ludGEro

Estudo de subdivisões rítmicas em quar-

tos de tempo (semicolcheias) para elabo- 

ração de bases rítmicas (“levadas”) com maior 

grau de complexidade. Desenvolvimento 

de “viradas” de bateria a partir das semicol-

cheias. Abordagem de gêneros musicais bra-

sileiros através do repertório selecionado.

Bateria/Percussão - Projeto 
bandas

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ hEnriQuE ludGEro

*Laboratório oferecido somente para alu-

nos que se inscreverem no laboratório de 

Prática de Conjunto - Projeto Bandas

Desenvolvimento dos aspectos relativos 
à prática instrumental e sua aplicação em 
grupos de diversas formações, visando a  
atuação nos projetos musicais da Escola 
Sesc de Ensino Médio. Construção de re-
pertório a partir da prática coletiva.

Pré-requisito: noções básicas de rit-
mo e técnica e/ou ter cursado Bateria 

(Iniciante).

Cajón

CArGA horáriA ▀ 24 horAS

vAGAS ▀ 10

 MiniStrAntE ▀ hEnriQuE ludGEro

Estudo do instrumento de percussão afro- 

-peruano e sua aplicação nos diversos gêne-

Acordeon (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ AndErSon MirAndA 

Aprendizagem de acordeom de forma 

prática, com ênfase no aspecto melódico do 

instrumento. Vivência solista com noções 

de acompanhamento. 

acordeon (Desenvolvimento)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ AndErSon MirAndA 

Aprofundamento das técnicas do instru-

mento. Leitura e escrita musical. Estudo de 

repertório específico. 

MúSiCA
baixo (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ d’AlESSAndro MAnGuEirA 

Noções sobre o instrumento: afinação, 
postura, exercícios de aquecimento, uso do 
metrônomo, história do instrumento. Es-
tudo de pizzicato, timbre, leitura de cifras, 
notação musical, escala maior natural e in-
trodução à prática de conjunto.

Baixo (Desenvolvimento)
CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ d’AlESSAndro MAnGuEirA 

Estudo das principais técnicas utilizadas 
no contrabaixo elétrico. Construção de 
linhas para acompanhamento em diversos 
gêneros musicais. Estudo das digitações para 
acordes, escalas e arpejos, bem como do seu 
uso em situações musicais. Leitura rítmica, 
melódica e de cifras. Funções harmônicas 
tonais. Improvisação por centros tonais e 
modais. Formação de repertório com ênfase 
em música brasileira.
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Cavaquinho (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ CArloS viníCiuS doS SAn-
toS 

Exploração das propriedades de som do 

instrumento, palhetadas e conhecimento 

dos acordes básicos, estudo de acordes e 

repertório. Repertório diversificado com 

ênfase em música brasileira.  

Cavaquinho (Desenvolvimento)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ CArloS viníCiuS doS SAn-
toS  

Leitura e reconhecimento de cifras, ini-

ciação à leitura de partitura, estudo de  

novos acordes e repertórios.

Clarinete (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ pEdro hEnriQuE SilvA

O laboratório visa desenvolver a fluên-

cia inicial no instrumento com noções 

de embocadura, pronúncia, sonoridade e 

respiração.

Clarinete (Desenvolvimento)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ pEdro hEnriQuE SilvA

Avanço da fluência inicial no instrumen-
to. Ênfase na cor e no foco do som, a clareza 
no fraseado e a performance. Noções de rit-

mo e afinação na execução.

Contrabaixo elétrico Camerata

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5 

MiniStrAntE ▀ juAn pAblo MArtin 

*Laboratório oferecido somente para alu- 

nos que se inscreverem no laboratório de 

Prática de Conjunto - Camerata

ros musicais do Brasil e do mundo. Noções 

básicas de técnica, leitura, criação rítmica e 

improvisação através da prática em grupo.

Canto (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 25

MiniStrAntES ▀ MAuríCio durão E SérGio 
SAnSão 

Estímulo à consciência musical em vári-

os aspectos de sua prática vocal, como afi- 

nação, timbre, adequação de repertório, res-

piração e postura. O canto em grupo será 

explorado como meio de autoconhecimento 

e autocontrole, colaborando para o desen-

volvimento da percepção musical.

Canto (Desenvolvimento)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 10

MiniStrAntE ▀ MAuríCio durão 

Iniciação à arte do canto popular  através 

de práticas e fundamentos de leitura mu-

sical e formação de escalas musicais. O re- 

pertório de apoio será desenvolvido ao 

longo do curso, em grupo e individual-

mente, sendo objeto de estudo dos aspec-

tos abordados.

Canto vocal jatobá

CArGA horáriA ▀ 24 horAS

vAGAS ▀ 15

profESSor ▀ SérGio SAnSão SiMõES 

*Laboratório oferecido somente para alu-

nos que se inscreverem no laboratório de 

Prática de Conjunto - Vocal Jatobá

Iniciação à arte do canto voltada para a 

realização de repertório em grupo vocal. 

O curso inclui trabalho de técnica vocal, 

preparação de repertório didático e prepa-

ração do repertório específico do grupo/

laboratório Vocal Jatobá.
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Gaita (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ zilton SpEnCEr 

Exercícios de embocadura e estudo da 1ª 

posição da gaita, articulação de notas, inter-

valos musicais, arpejos, 3ª posição (Dm) e 2ª 

(G7 modo mixolídio). 

Gaita (Desenvolvimento)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ zilton SpEnCEr

Exercícios de bends e estudo da 2ª posição 

da gaita (G7 mixolídio), escala natural usan- 

do os bends, intervalos musicais, arpejos, 

efeitos de sonorização e escala pentatônica.

musicalização em flauta doce

CArGA horáriA ▀ 24 horAS. 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ SérGio SAnSão 

Iniciação ao instrumento de sopro mais 

acessível aos iniciantes. Contato com a 

família inteira das flautas doces barrocas (da 

sopranino à baixo). Prática e teoria musicais 

entrelaçadas.

Musikfabrik

CArGA horáriA ▀ 36 horAS 

vAGAS ▀ 15

MiniStrAntE ▀ Spirito SAnto 

Curso de iniciação à linguagem musical 

e à musicalização cujo método consiste na 

transmissão de técnicas de fabricação de ins- 

trumentos musicais de variados tipos, com 

materiais alternativos (inclusive reutilizáveis 

ou recicláveis), que envolva produção de 

um acervo e na eventual formação de um 

grupo de monitores músicos, formado por 

uma seleção de alunos revelados durante o 

processo do curso.

Estudo das principais técnicas utilizadas 
no contrabaixo elétrico. Construção de 
linhas para acompanhamento em diversos 
gêneros musicais. Estudo das digitações para 
acordes, escalas e arpejos, bem como do seu 
uso em situações musicais. Leitura rítmica, 
melódica e de cifras. Funções harmônicas 
tonais. Improvisação por centros tonais e 
modais. Formação de repertório com ênfase 

em música brasileira.

estruturação musical 

CArGA horáriA ▀ 24 horAS

vAGAS ▀ 45

MiniStrAntES ▀ hEnriQuE ludGEro, Sér-
Gio SAnSão E juAn pAblo MArtin

* Obrigatório para os alunos da Escola Sesc 

inscritos no aprofundamento em Música

Iniciação aos conceitos fundamentais da 

teoria musical, notações musicais (escrita e 

leitura), exercícios de percepção e noções de 

história da música brasileira e universal.

flauta (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ rEinAldo pAChECo 

Desenvolvimento do pensamento e da 

imaginação musical. Estudo das práticas 

instrumentais diferenciadas: apresentação 

do instrumento, respiração, postura e estu-

do da forma de embocar no instrumento, 

digitação e posição dos dedos em relação às 

notas, além de outras técnicas iniciais. 

Flauta (Desenvolvimento)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ rEinAldo pAChECo 

Estudo das escalas natural maior, cromáti-

ca, maior e menor com sustenido no sistema 

tonal e maior e menor com bemol articula-

da. Estudo de Staccato simples, das articu-

lações, arpejos e dinâmica do som.
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piano (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ GAbriEl GrAvinA 

Laboratório voltado à aprendizagem ini-

cial do instrumento: reconhecimento da 

postura, posição de dedos e localização das 

notas musicais. Construção da base técni-

ca: desenvolvimento dos dedos e demais 

partes responsáveis para a execução musical 

e junção das duas mãos para execução de 

simples peças do repertório. 

Piano (Desenvolvimento)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ GAbriEl GrAvinA 

Apresentação de novo conteúdo técnico: 

extensão de oitava, escalas, arpejos e peças 

de maior complexidade. Junção das mãos 

para músicas a duas vozes, leitura de acor-

des, noções de improvisação.

Práticas de conjunto

CArGA horáriA ▀ 24 horAS

vAGAS ▀ 20

MiniStrAntES ▀ hEnriQuE ludGEro, juAn 
pAblo MArtin, SérGio SAnSão E pEdro 
hEnriQuE SilvA

Vivências musicais fundamentadas na 

apreciação, execução e criação, em formações 

instrumentais e vocais diversas. Desenvolvi-

mento da compreensão das dimensões so- 

noras (altura, duração, intensidade e timbre), 

musicais (rítmica, harmônica e melódica) e 

suas notações (leitura). Construção de re-

pertório a partir de arranjos didáticos que 

contemplem a diversidade cultural do grupo 

e a experiência prévia do aluno.

Serão oferecidas as Práticas de conjunto em:

• Música brasileira

• Vocal Jatobá

• Camerata

• Projeto Bandas

Nos dias 29/05 e 05/06 serão realizados os 

primeiros ensaios da orquestra, que reunirá 

todos os alunos das Práticas de conjunto.

Percepção musical (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 40

MiniStrAntES ▀ GAbriEl GrAvinA E ronil-
Son filho 

*Laboratório oferecido somente para alu-

nos externos

Noções básicas de teoria musical. Reco- 

nhecimento e execução de ritmo, divisão de 

valores, alturas (escala tetratônica), modo 

maior, acidentes, acordes maiores e cifras ao 

piano ou em seu instrumento.

Percepção musical  
(Desenvolvimento)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 40

MiniStrAntES ▀ GAbriEl GrAvinA E ronil-
Son filho 

*Laboratório oferecido somente para alu-

nos externos

Aperfeiçoamento e continuidade do 

aprendizado proposto no Módulo 1. Exe-

cução de combinações rítmicas mais  

elaboradas, escala diatônica, modo menor,  

acordes menores.

Percussão Brasileira (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 8

MiniStrAntE ▀ robErto MAlAGuti 

Trabalhará o desenvolvimento da per-

cepção rítmica, introdução à técnica e práti-

ca do instrumento, noções de improvisação, 

ritmos brasileiros, estilos regionais, ini-

ciação à leitura rítmica e instrumentos de 

percussão brasileira.

Percussão Brasileira  
(Desenvolvimento)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 8

MiniStrAntE ▀ robErto MAlAGuti 

Introdução aos procedimentos percus-

sivos básicos na música popular, técnicas de 

execução e treinamento dos instrumentos 

brasileiros, leitura rítmica, variedade de rit-

mos enfatizando a cultura brasileira.
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Violão (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 20

MiniStrAntE ▀ juAn pAblo MArtin 

Estudo das técnicas necessárias para a re-
alização de acompanhamentos harmônicos 
básicos (leitura de cifras). Busca da com-
preensão da música como linguagem e ex-
pressão. Desenvolvimento da criatividade e 
criticidade na produção, apreciação e con-

textualização musical.

Violão (Desenvolvimento) 

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 10

MiniStrAntE ▀ juAn pAblo MArtin 

Introdução ao estudo das digitações para 
acordes escalas e arpejos no Violão/Gui-
tarra, bem como do seu uso em situações 
musicais. Desenvolvimento das competên-
cias necessárias para a leitura de partituras. 
Busca da compreensão da música como 
linguagem e expressão. Desenvolvimento 
da criatividade e criticidade na produção, 
apreciação e contextualização musical.

tura de partitura, técnica instrumental, for-

mação de acordes e exercícios de postura e 

interpretação.  

trompete (iniciante)
CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ nAthAn MEdEiroS 

Abordará aplicação e desenvolvimento 

dos movimentos básicos, como: respiração, 

produção de som, e posições das notas 

necessárias para tocar músicas de simples 

execução.

trompete (Desenvolvimento)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ nAthAn MEdEiroS

Desenvolverá noções de interpretação 

musical, estudo de embocadura e funda-

mentos técnicos, sendo reforçada a base e 

outros princípios para evolução do aluno.

Saxofone (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ pEdro hEnriQuE SilvA 

O laboratório desenvolverá estudos acer- 

ca da fluência inicial no instrumento, como, 

por exemplo, noções de embocadura, 

pronúncia, sonoridade e respiração.

Saxofone (Desenvolvimento)
CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ pEdro hEnriQuE SilvA 

Avanço na fluência inicial no instrumen-

to. Noções de fraseado, pronúncia, estilo, 

sonoridade e performance.

teclado
CArGA horáriA ▀ 24 horAS

vAGAS ▀ 10

MiniStrAntE ▀ SérGio SAnSão

O laboratório promoverá a iniciação ao 

teclado, por meio de repertório erudito e 

popular, através da percepção musical, lei-
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Violão/Guitarra Camerata

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5 

MiniStrAntE ▀ juAn pAblo MArtin 

*Laboratório oferecido somente para alu- 

nos que se inscreverem no laboratório de 

Prática de Conjunto - Camerata

Estudo das digitações para acordes, es-

calas e arpejos, bem como do seu uso em 

situações musicais. Leitura rítmica, meló- 

dica e de cifras. Funções harmônicas tonais. 

Improvisação por centros tonais e modais. 

Formação de repertório com ênfase em 

música brasileira. 

violino (iniciante)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ flAnK CArlAly 

Estudo do instrumento desde as suas carac- 

terísticas, passando pela musicalidade até o 

cuidado que se deve ter com o mesmo, a fim 

de que o participante aprenda as técnicas de 

manuseio e iniciação.

Violino (Desenvolvimento)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 5

MiniStrAntE ▀ flAnK CArlAly 

Aperfeiçoamento rítmico, sonoridade, 

além de ampliação das dificuldades técni-

cas do aluno no instrumento. Estudo de 

repertório e aprofundamento de leitura de 

partitura.

Estudos avançados  
em música 

(Somente para alunos da Escola Sesc)

Os alunos da Escola Sesc que 

optarem por realizar o aprofunda-

mento em Artes (6 tempos sema-

nais), com ênfase na modalidade 

Música, deverão montar sua grade 

de disciplinas a partir da escolha de 

uma prática de conjunto e de uma 

prática instrumental, complementa-

da, obrigatoriamente, pela disciplina 

Estruturação musical.

Prática de conjunto – música Brasileira, 

Prática de conjunto – Projeto Bandas, 

Prática de conjunto – Vocal Jatobá

ou

Prática de conjunto – Camerata

bateria, 

Bateria/Percussão – Projeto Bandas, 

Percussão brasileira, 

Cajón, teclado, 

piano, baixo,

Contrabaixo elétrico Camerata,

Violão, Violão / Guitarra Camerata,

Cavaquinho, Canto,

Canto vocal jatobá,

trompete, Clarinete,

Saxofone, flauta,

musicalização em flauta doce,

Gaita, Acordeon ou violino

+
estruturação musical

+
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Serigrafia experimental

CArGA horáriA ▀ 48 horAS 

vAGAS ▀ 20

MiniStrAntE ▀ robErto MEnEGhini 

Estudo técnico, no campo da representação 

das artes gráficas, para ilustrar projetos, pro-

duzir gravuras e estampas, além de fornecer 

suporte para o desenvolvimento criativo de 

marcas e projetos de comunicação visual 

nas mais variadas formas de manifestações 

artísticas inseridas na área das artes gráficas.

thE (arquitetura, design e artes 
plásticas)

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 15

MiniStrAntE ▀ luiz GuStAvo GAvião 

Desenvolvimento técnico e artístico do de-

senho para alunos que pretendam realizar os 

Testes de Habilidade Específica (THE) para 

os cursos de Arquitetura, Design e Artes Vi-

suais em universidades federais. Estudo dos 

elementos básicos do desenho de observação, 

de criação e de memória, como espaço, pro-

fundidade, volume, cor, textura e composição. 

Estudo de conceitos de Arte e Estética.

estudos avançados em artes
(Somente para alunos da Escola Sesc)

Os alunos da Escola Sesc que optarem 
por realizar o aprofundamento em Ar-
tes (6 tempos semanais), com ênfase na 
modalidade Artes, deverão se inscrever 
no laboratório Experimentações Con-
temporâneas, com duração de 6 tempos 

semanais.

experimentações  
Contemporâneas

CArGA horáriA ▀ 72 horAS 

vAGAS ▀ 20

MiniStrAntE ▀ luiz GuStAvo GAvião

Investigação e experimentação de poéti-
cas da Arte Contemporânea, de movimen-
tos ou de expressões individuais. Análise 
da arte urbana e de seus desdobramentos. 
Desenvolvimento de práticas de pesquisa 
e de produção de obras a partir dos con-
ceitos atuais de Arte e Estética.

das particularidades dos equipamentos, dos 

efeitos e das potencialidades criativas.

história da Arte

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 15

MiniStrAntE ▀ luiz GuStAvo GAvião  

Laboratório de exercícios de decodifi-
cação de imagens, investigação de signifi-
cados e percepção sensorial de obras de 
pintura, fotografia, cinema, além das ima-
gens cotidianas da cultura visual. Estudos 
de iconografia, simbologia das formas e 

semântica dos objetos.

Produção Cultural

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 50

MiniStrAntE ▀ julio AuGuSto zuCCA 

Formatação de projetos culturais, abor-

dando textos, planejamento, cronograma e 

orçamento de um projeto cultural. A cada 

aula, um tópico do projeto será abordado e 

os alunos construirão um projeto ao longo 

do curso.

Artes plásticas

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 15

MiniStrAntE ▀ luiz GuStAvo GAvião  

Estudo e prática das linguagens plásti-

cas tradicionais, como pintura, escultura e 

desenho, e das modernas, como colagem, 

assemblage e composição de objetos, entre 

outras. Exploração das gramáticas visuais 

através de exercícios de exploração dos 

materiais, de suas potencialidades e de for-

mação de poéticas individuais ou coletivas. 

Criação e tecnologia

CArGA horáriA ▀ 24 horAS 

vAGAS ▀ 15

MiniStrAntE ▀ luiz GuStAvo GAvião  

Estudo das linguagens fotográfica e audio-

visual na História da Arte. Exploração de 

técnicas experimentais para a criação de 

ensaios fotográficos e de vídeo arte. Análise 

ArtES
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AlExAndrA bErnnArdoS ▀ Nascida numa tradicional família de circo, completou sua formação 

com o curso de Artes Circenses da ENC (Escola Nacional de Circo), especializando-se nos aparelhos 

aéreos. Como trapezista, atuou nos Circos Hatari, Garcia, Molina e Circo do México. Continuou sua 

investigação artística nas Técnicas Aéreas com Nana Alves, com o grupo Teatro de Anônimo e com 

Raquel Karro, e na acrobacia de solo com a Intrépida Trupe.

AndErSon MirAndA ▀ Formado em Licenciatura em Música pelo Conservatório Brasileiro de Música. 

É músico profissional desde 2001, quando começou a dar aulas e a se apresentar como instrumentista.

bruno thEbAldi ▀ Doutorando em Comunicação Social pela PUC-Rio, com mestrado em Comuni-

cação Social pela UFF e graduação em Estudos de Mídia, também pela UFF.

CArloS viníCiuS doS SAntoS ▀ Professor de música, compositor e arranjador. Formou-se em Licen-

ciatura em Música pela UFRJ; cursou Composição arranjo na Escola de Música Villa-Lobos e atua 

como bandolinista e violonista acompanhador produzindo cantores. 

dAniElE ávilA SMAll ▀ Pesquisadora, tradutora e crítica de teatro. Mestra em História Social da 

Cultura pela PUC-Rio, fez a graduação em Teoria do Teatro na UniRio. Em 2008, criou a revista 

eletrônica Questão de Crítica, da qual é editora.

d’AlESSAndro MAnGuEirA ▀ Músico profissional e produtor musical, trabalha também com trilhas 

de cinema, teatro e TV e como baixista/tecladista de alguns artistas e grupos musicais.

dArío GAlo ▀ Mestre em Artes Cênicas pela UniRio, ator e diretor com 15 anos de experiência, formado 

em interpretação (Instituto do Teatro, Centro Andaluz del Teatro Sevilha-Espanha) e direção teatral em 

essência (Centro de Estudos Cênicos de Andalucía), Formação de Atores em La Abadía (Madri).

MiniStrAntES doS 

lAborAtórioS



3736

Visuais do Rio de Janeiro de Adobe Premiere e Adobe Encore DVD.

joAnA lEbrEiro ▀ Mestre em Memória Social pela UniRio, diretora teatral e preparadora de atores.

juAn pAblo MArtin ▀ Professor de Música da Escola Sesc de Ensino Médio desde 2008. Bacharel em 

Guitarra (aluno de Nelson Faria) e Licenciatura em Música pela Universidade Estácio de Sá (RJ). 

Pós-graduado (latu sensu) em Ensino da Arte pela Universidade Veiga de Almeida (RJ).

juliAnA MAnhãES ▀ Atriz-performer, brincante, dançarina e pesquisadora. Doutora em Artes Cêni-

cas, com a linha de pesquisa em Estudos da Performance. Em 2014 fez o curso The March na École 

de Sables no Senegal com a coordenação da mestra Germayne Acogny.

julio AuGuSto zuCCA ▀ Mestre em Bens Culturais do CPDOC-FGV/RJ. Sócio fundador da Zucca 

Produções, que produziu mais de 60 projetos culturais em todas as áreas artísticas. Professor de Pro-

jetos Culturais e Mecanismos de Financiamento à Cultura no Conservatório Brasileiro de Música/RJ.

KlEbEr GAlúCio ▀ Designer e professor desde 2003, atuando nas áreas de vídeo grafismo e WEB nos 

maiores centros de treinamento do RJ. Adobe Certified Instructor.

luiz GuStAvo GAvião ▀ Professor de História da Arte e de Artes Visuais da Escola Sesc de Ensino 

Médio desde 2008. Doutor em História e Crítica da Arte pela Universidade Federal do Rio de Ja-

neiro. Graduado em Educação Artística com Habilitação em História da Arte pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro.

MAuríCio durão ▀ Compositor, arranjador e diretor musical de atores, grupos vocais profissionais 

e de empresas. Formou-se em Piano e em Licenciatura em Música pelo Conservatório Brasileiro de 

Música e cursou Composição na Escola de Música da UFRJ.

déborA dE MAGAlhãES ▀ Formada em Artes Cênicas pela UniRio é atriz e contadora de histórias. 

Participou de diversos cursos e encontros voltados para a contação de histórias e interpretação tea-

tral, como com o griô Hassane Kouyaté e com o diretor François Kahn.

fábio frEitAS ▀ Por quase 20 anos investe na arte da comicidade, especificamente na figura do 

palhaço e na investigação acrobática dos aparelhos aéreos de circo. É integrante do elenco do Teatro 

de Anônimo.

flAviA MEirElES ▀ Mestre em Artes Visuais pela EBA/UFRJ, licenciada em Dança pela Faculdade e 

pelo curso Técnico em Dança da Escola Angel Vianna, onde leciona a disciplina História da Dança 

desde 2005. Coreógrafa e pesquisadora.

flAnK CArlAly ▀ Professor de violino, formado pela UniRio como Bacharel em Violino. Estudou 

com renomados professores, dentre eles a professora Mariana Salles e o honrado professor Paulo 

Bosisio. Atualmente é integrante do Quarteto Novo Mundo.

GAbriEl GrAvinA ▀ Pianista, compositor e professor, formando em licenciatura em Música pela 

UniRio. Estudou composição com Wladimir Tourinho e piano com Maria Teresa Madeira. Atua no 

cenário musical carioca em espetáculos musicais.

hEnriQuE ludGEro ▀ Baterista e educador musical há mais de 20 anos, sua experiência abrange 

diversos gêneros como o rock, MPB e jazz. Formado em Música pela Universidade Estácio de Sá (es-

tudou com José Guedes e Guilherme Gonçalves) e Licenciatura pela Universidade Cândido Mendes, 

é professor da Escola Sesc de Ensino Médio desde 2008.

hilton junior ▀ Publicitário e diretor da i9 Foto e Vídeo. Ingressou na área de audiovisual em 2002, 

como cinegrafista, editor e finalizador. Em 2009, passou a ministrar cursos na Academia de Artes 
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rAfAEl MACEdo ▀ Formado em Desenho Industrial pela UFRJ, é o responsável por desenvolver 

e produzir parte do material gráfico utilizado na divulgação da programação do Espaço Cultural 

Escola Sesc.

rEinAldo pAChECo ▀ Graduado no curso de licenciatura plena pelo instituto brasileiro de educação 

superior continuado (IBEC). Atualmente é professor de música da instituição FAETEC.

robErto MAlAGuti ▀ Tocou com Tim Maia (Banda Vitória Régia), Sandra de Sá e Jorge Ben Jor. Atu- 

almente se dedica como arte educador, lecionando música em escolas da rede particular de ensino.

robErto MEnEGhini ▀ Pós-graduação em Design de Estamparia; supervisor do Laboratório de Pro-

cessos Gráficos - PUC RJ por dez anos; Corpo docente do SENAI; graduando em Gravura, na Escola 

de Belas Artes - UFRJ.

ronilSon filho ▀ Baterista, percussionista, contrabaixista arranjador e transcritor. Cursa licenciatu-

ra em música na UniRio desde 2011. Além de instrumentista, tem realizado trabalhos como corista 

em grupos de repertório sacro e erudito.

SérGio SAnSão ▀ Músico, educador e produtor. Graduou-se na UniRio, fez cursos de extensão no 

CBM e nos Seminários de Música Pro Arte. Participou de cursos, colóquios e simpósios internacio-

nais nas áreas de educação musical, regência, percussão e canto.

Spirito SAnto ▀ Músico, pesquisador, escritor, artesão e arte educador. Estudou teoria musical em 

curso dirigido pelo Maestro Guerra-Peixe. Projetista de Arquitetura formado pelo Senai.

zilton SpEnCEr ▀ Gaitista e Violonista profissional há mais de 20 anos, estudou na Escola de Músi-

ca Villa-Lobos. Participou e ainda atua em projetos musicais, como: Bandas de Blues, gravações 

fonográficas, gravações em novelas de redes televisivas (Globo e Record), shows, entre outros.

MoniCA AlvArEnGA ▀ Mestre em Teatro Educação pela UniRio. Graduada em Direção Teatral pela 

mesma instituição, trabalha com teatro há 35 anos. Coreógrafa de dança contemporânea, produtora e 

dramaturga, fundou o Grupo Marxmellow, participou dos Grupos Pessoal do Despertar e Tapa no RJ, e 

Cia de Teatro de Rua onde esteve por 3 anos com o Circo Voador em 1985. Dirigiu diversos espetáculos, 

entre eles “Mãe Coragem” de B. Brecht, “Othello” de Wiliam Shakespare, “O Sorriso ao pé da Escada”, 

de Henry Miller, “Voce me ama”, de R. D. Laing, “Cabeças Trocadas”, de Thomas Mann, e recentemente 

no Teatro Infantil, Vassalissa, a verdadeira história da Cinderela, Triangulinha e A menina esqueleto.

nAtháliA MArtinS dE MEllo ▀ Doutoranda em Processos Artísticos Contemporâneos (UERJ), mes-

tre em Dança-Teatro: O Corpo em Performance pela Trinity Laban University e diretora teatral 

graduada pela UFRJ.

nAthAn MEdEiroS ▀ Iniciou os estudos de música na igreja e deu continuidade com os Professores 

Delton Martim, Alexandre Inácio e Marcio Luiz.  Teve também oportunidade de ter aulas com os  

Professores Flavio Melo (OSN), Fernando Dissenha (OSESP) e Amarildo Nascimento (OSUSP). Foi 

componente da OSBJovem no ano de 2009 e atualmente é professor de trompete na Faetec Quintino.

pAtríCiA zAMpiroli  ▀ Gestora sociocultural, pós-graduada em Gerenciamentos de Projetos no 3º 

setor pela Fundação Getúlio Vargas. Sua trajetória possui reconhecimento nacional, através da co-

ordenação da ONG Usina de Cidadania. Bacharel em Direção Teatral pela UniRio, já dirigiu mon-

tagens universitárias e profissionais como Valsa nº6 e os Sete Gatinhos de Nelson Rodrigues, Roda 

Viva de Chico Buarque, Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago, Casa de Santo: uma tragédia 

tropicalista entre outras de autoria própria.

pEdro hEnriQuE SilvA ▀ Clarinetista e saxofonista, formado em licenciatura em Música pela Uni- 

Rio. Foi aluno dos professores José Botelho (OSB/OSN/Theatro Municipal) e Marcos Passos (OSB/OSN/

Theatro Municipal). Grava tanto na música popular como na música erudita com igual desenvoltura.



4140

a presença de alunos e de professores, sen-

do a convocação por meios eletrônicos ou 

presenciais;

1.5 Todo e qualquer material escrito, in-

telectual e/ou obras artísticas resultantes dos 

laboratórios ou produzido neles será de domí-

nio da Gerência de Cultura da Escola Sesc 

que, por meio do projeto Incubadora Cul-

tural, poderá desenvolver produtos culturais 

para distribuição gratuita à comunidade;

1.6 Todos os laboratórios têm como obje-

tivo o desenvolvimento de resultados inte-

grados entre si, que serão apresentados à co-

munidade sempre que possível e que houver 

o interesse da Gerência de Cultura da Escola 

Sesc de Ensino Médio;

1.7 Será permitida a entrada de pais e 

irmãos como acompanhantes aos estudantes 

menores de idade, mas não será disponibi-

lizada a venda de tickets aos acompanhantes.

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

1.1 Os laboratórios são gratuitos em lin-

guagens 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;

1.2 A Gerência de Cultura da Escola Sesc 

de Ensino Médio é a responsável pela reali- 

zação, produção, organização e adminis-

tração das atividades de todos os laboratórios;

1.3 Os professores ministrantes dos labo- 

ratórios são profissionais altamente quali- 

ficados, experientes e renomados em suas 

áreas de atuação. Seus objetivos são con-

tribuir e direcionar a formação dos alunos;

1.4 Poderão ser convocadas pela Gerência 

de Cultura/Uzina reuniões periódicas com 

As normas presentes neste documento 

visam orientar e estabelecer as responsa-

bilidades e os direitos de todos que par-

ticipam dos 

laboratórios 

oferecidos 

pela Uzina. 

Os princí-

pios que re- 

gem as nor-

mas são ba-

seados na 

s e r i e d a d e 

deste com-

promisso 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. 

rEGulAMEnto

GErAl do projEto
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pessoas que não estejam inscritos nos labo- 
ratórios, mesmo sendo parentes ou res- 
ponsáveis 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 ad-
ministração do Espaço Cultural Escola Sesc;

2.11 O restaurante possui horários deter-
minados para almoço e jantar. Para acessar 
o restaurante, o aluno deverá adquirir o 
ticket na Secretaria da Uzina, conforme o 
item acima:

Almoço: De 2ª a 6ª feira, das 11h15min às 
12h30 ou 13h45 às 14h30.

Sábado e Domingo, das 12h às 14h.

Jantar: 18h às 20h.

2.12 Para trânsito de participantes dos 
laboratórios na Escola Sesc de Ensino Médio 
devem ser observadas sempre as orientações 
dos funcionários da Gerência de Cultura da 
Escola Sesc. Não é permitida a entrada de 
convidados dos alunos. Casos específicos 
deverão ser informados previamente à co-

ordenação do projeto.

3 – Sobre permanência  
e conclusão

3.1 O aluno que cumprir a carga horária 

mínima de 75% de frequência no curso e 

for aprovado pelo professor ao término do 

laboratório receberá um certificado de con-

clusão do Espaço Cultural Escola Sesc;

3.2 Em caso de abandono do curso ou 

excesso de faltas no período, o participante 

ficará impedido de participar da Uzina du-

rante 01 semestre;

3.3 Quaisquer outras questões referentes 

ao funcionamento e normas dos laboratóri-

os serão ponderadas, julgadas e respondidas 

pela Gerência de Cultura da Escola Sesc de 

Ensino Médio e seus representantes.

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

2.1 Ausências e atrasos deverão ser co-
municados com antecedência diretamente à 
Secretaria da Uzina;

2.2 São toleradas somente 25% de faltas 
(3 aulas) por laboratório e estas devem ser 
comunicadas, por escrito, à Secretaria da 
Uzina. Após a terceira falta o aluno será, 
automaticamente, desligado do laboratório;

2.3 A tolerância de atraso é de 10 minu-
tos. A cada dois atrasos de 10 a 30 minutos 
será contabilizada uma falta. Não será per-
mitida a entrada de alunos com atraso de 
mais de 30 minutos;

2.4 As faltas só serão abonadas mediante 
apresentação de atestado médico, falecimen-
to na família, apresentação de declaração de 
cumprimento de obrigações previstas em 
lei ou em casos específicos que serão julga-
dos por equipe pertinente da Gerência de 
Cultura;

2.5 Será observado o uso abusivo de ates- 
tados e declarações no cômputo final de 

cada laboratório, realizado após a última 

aula do mesmo;

2.6 É obrigatório o uso do uniforme for-
necido pela Uzina e da pulseira de identifi-
cação de visitante que será entregue na por-
taria da escola durante toda a permanência 
no campus. Cada aluno terá direito a uma 
camisa do projeto, que será distribuída gra-
tuitamente na Secretaria da Uzina a partir 
da terceira semana de aula;

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

2.8 Não é permitido o consumo de bebi-
das alcoólicas no campus;

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

2.10 Serão disponibilizados, para compra, 
antes do início das aulas, tickets para almoço 
ou jantar aos alunos do projeto ao custo de 
R$ 5,00*. Não serão vendidos tickets para 

*O valor dos tickets pode sofrer alteração sem 
aviso prévio.
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CAlEndário 

dE AulAS 

Do 1º SemeStre

MArço
Segunda terça Quarta Quinta Sexta Sábado

1 2 3 4 5 6 7

Início das 

inscrições

8 9

Aulas 

Experimentais

10 

Aulas 

Experimentais

11

Aulas 

Experimentais

12

Aulas 

Experimentais

13

Aulas 

Experimentais

14

Fim das 

inscrições

15 16

Aulas de 

seleção

17

Aulas de 

seleção

18

Aulas de 

seleção

19

Aulas de 

seleção

20

Aulas de 

seleção

21

Aulas de 

seleção

22 23

Aula 1

24

Aula 1

25

Aula 1

26

Aula 1

27

Aula 1

28

Aula 1

29 30

Aula 1

31

Aula 1
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Abril
Segunda terça Quarta Quinta Sexta Sábado

1

Aula 2

2
Feriado

3
Paixão de 

Cristo

4
Recesso de 

feriado

5 6

Aula 3

7 

Aula 3

8

Aula 3

9

Aula 2

10

Aula 2

11

Aula 2

12 13

Aula 4

14

Aula 4

15

Aula 4

16

Aula 3

17

Aula 3

18

Aula 3

19 20
Recesso de 

feriado

21
Tiradentes

22
Recesso de 

feriado

23
São Jorge

24

Aula 4

25

Aula 4

26 27

Aula 5

28

Aula 5

29

Aula 5

30

Aula 4

MAio
Segunda terça Quarta Quinta Sexta Sábado

1
Dia do 

trabalho

2
Recesso de 

feriado

3 4

Aula 6

5 
Aula 6

6

Aula 6

7

Aula 5

8

Aula 5

9

Aula 5

10 11

Aula 7

12

Aula 7

13

Aula 7

14

Aula 6

15

Aula 6

16

Aula 6

17 18

Aula 8

19

Aula 8

20

Aula 8

21

Aula 7

22

Aula 7

23

Aula 7

24 25

Aula 9

26

Aula 9

27

Aula 9

28

Aula 8

29

*Aula 8

30

Aula 8

31

29 1º ensaio das Práticas de conjunto de Música no formato de orquestra
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junho
Segunda terça Quarta Quinta Sexta Sábado

1

Aula 10

2

Aula 10

3

Aula 10

4
Corpus  

Christi

5

*Aula 9

6

Aula 9

7 8

Aula 11

9 

Aula 11

10

Aula 11

11

Aula 9

12 

Aula 10

13

Aula 10

14 15
*Aula 12 

Prova

16
*Aula 12 

Prova

17
Aula 12 

Prova

18

Aula 10

19

*Aula 11

20

Aula 11

21 22 23 24 25

Aula 11

26
*Aula 12 

Prova

27
*Aula 12 

Prova

28 29 30

5 1º ensaio das Práticas de conjunto de Música no formato de orquestra 15 2º ensaio das Práticas de conjunto 

de música no formato de orquestra/Apresentação de processos da turma de Teatro - Montagem de espetáculo 

16 Apresentação de processos das turmas de Artes 19 Apresentação de processos das turmas de Práticas de 

conjunto de Música 27 Apresentação de processos da turma de Mergulho no Circo

julho
Segunda terça Quarta Quinta Sexta Sábado

1
Aula 12 

Prova

2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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Gerência de Cultura 

e Gestão do Espaço Cultural Escola Sesc:

Sidnei Cruz

Programação, Produção e Projeto Social:

Viviane da Soledade

Programação, Produção

e Projeto Escola Bairro Criativo:

Tahíba Melina

Programação, Produção,  

Núcleo de Comunicação e Projeto Uzina:

Leonardo Minervini

Estatística / Indicadores:

Wagner Bettero

Administrativo:

Claudia Vidal

Iluminação:

Alberto Timbó

Contrarregra:

Carlos Alberto Artigos

Camareira Teatral/Copeira:

Ana Cristina dos Santos

Secretaria do Projeto Uzina e Projeto Social:

Adriana Lapa da Silva

Estagiárias de Produção Cultural:

Maria Ribeiro (UFF), Marialina Fernandes 

(IFRJ), Nathália Mascitelli (UFF) e Ruth Ma-

ciel (IFRJ)

Estagiária de Design de Produto:

Ingrid Machado (PUC - Rio)

Jovens Aprendizes:

Daniel Figueiredo, Luana Magalhães, Marcus 

Vinícius Cruz e Paulo Sérgio Jr.

Designer Gráfico:

Rafael Macedo

Sesc | Serviço Social do Comércio

Presidência do Conselho Nacional:

Antonio Oliveira Santos

Direção Geral do Departamento Nacional:

Maron Emile Abi-Abib

Direção da Escola Sesc de Ensino Médio:

Claudia Fadel

Direção Adjunta:

Robson Costa

Gerência de Engenharia e Manutenção:

José Vicente

Gerência Pedagógica:

Inês Paz

Gerência de Vida Residencial:

Regina Barbosa




