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Universidade Federal de Goiás

Escola de Música e Artes Cênicas

Área de Artes da Cena

Laboratórios de Estudos do Espetáculo e Artes Da Cena - LACENA

REGULAMENTO

ANO: 2016

TÍTULO DO LABORATÓRIO: Laboratório de Estudos do Espetáculo e Artes da Cena

SIGLA: LACENA

I. NATUREZA:

I. 1 – Apresentação

Trata o presente REGULAMENTO das normas de destinação, caracterização, utilização, 
coordenação, funcionamento, segurança, manutenção e empréstimos do Laboratório 
LABORATÓRIO DE ESPETÁCULOS CÊNICOS dos Cursos de Artes Cênicas e Direção de 
Arte da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. 

I. 2 – Finalidade

O Laboratório terá por finalidade atender ao desenvolvimento das atividades dos seguintes 
PROJETOS:

I.2.1 de PESQUISA: 

1.2.1.1. Projetos:

a) Teatro e Hierofania: Estudos da Imaginação Simbólica nas Artes da Cena - PRPI/UFG

Autor(es): Alexandre Silva Nunes

Apresentação Geral:

Este projeto dá continuidade à pesquisa que vem sendo desenvolvida desde 2010 na UFG, 
atualizando alguns aspectos e reformulando parte de sua estrutura. As investigações a ele 
concernentes se desenvolvem no âmbito dos estudos teórico-metodológicos em Artes da 
Cena, visando teorizar experiências e referenciais metodológicos de criação cênica, ancorado 
na confluência indissociável entre as técnicas de operação da representação teatral e uma 
fenomenologia da imaginação simbólica.

b) Mito e Imaginário nas Artes da Cena (CNPQ)

Autor: Alexandre Silva Nunes
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Apresentação Geral: Projeto desenvolvido com fomento do CNPQ, de caráter teórico-prático, 
diretamente ligado às experiências espetaculares desenvolvidas no Laboratório de Estudos do 
Espetáculo e Artes da Cena – LACENA, e no Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa nas Artes da 
Cena – LABORSATORI. Estruturar experiências, métodos e técnicas de criação cênica e 
discutir teoricamente sobre essas experiências.

1.2.1.2. Núcleo de Pesquisa

LABORSATORI – Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa nas Artes da Cena

Autor/Coordenador: Alexandre Silva Nunes

Apresentação Geral: O LABORSATORI visa desenvolver pesquisas de caráter multidisciplinar, 
tendo o campo da espetacularidade cênica como foco, em âmbito teórico-prático, podendo 
congregar pesquisas desenvolvidas dentro e fora da EMAC/UFG e possam estabelecer 
interação com outros pesquisadores, dispostos a trabalhar artisticamente de modo 
colaborativo, de acordo com critérios válidos na academia.

1.2.1.3. Grupo de Pesquisa

ÍMAN – Imagem, Mito e Imaginário nas Artes da Cena (CNPQ)

Líder: Alexandre Silva Nunes

Apresentação Geral: O grupo de pesquisa ÍMAN – Imagem, Mito e Imaginário nas Artes da 
Cena está abrigado na Universidade Federal de Goiás, mas se estrutura para além das 
fronteiras geográficas, reunindo pesquisadores de outras universidades brasileiras, com 
interesses comuns em investigações que relacionam os campos de estudo da imagem, do mito 
e das teorias do imaginário com o campo das artes da cena.

I.2.2 de CULTURA E EXTENSÃO: 

a) Universidade em Cena

Autor: Alexandre Silva Nunes

Apresentação Geral: Projeto iniciado em 2007, com a colaboração e apoio dos estudantes, 
professores e funcionários do campo das artes da cena, visando a interrelação entre 
universidade e comunidade, no que se refere ao estudo e apreciação de espetáculos cênicos, 
capazes de impulsionar o desenvolvimento cultural goiano, em relação com o ensino e a 
pesquisa de nível superior, desenvolvidos na universidade. Tem como eixo referencial a 
realização de mostras de espetáculos cênicos, palestras e conferências, sendo o Festival 
Universitário de Artes Cênicas de Goiás - FUGA, sua principal ação. 

b) Laboratório de Estudos do Espetáculo e Artes da Cena

Autor: Alexandre Silva Nunes

Apresentação Geral: Este projeto visa condensar o caráter de extensão de toda produção de 
espetáculos oriunda dos projetos de pesquisa e de atividades de ensino, incluindo realização 
de debates, palestras, mesas redondas e minicursos capazes de integrar universidade e 
sociedade.

c) Estudos Arcanos: Investigações em Torno de Tearo e Magia

Autor: Alexandre Silva Nunes
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Apresentação Geral: O Projeto integra-se às atividades de pesquisa desenvolvidas no Projeto 
de Pesquisa "Teatro e Hierofania", no LABORSATORI - Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa 
nas Artes da Cena (UFG) e no grupo de pesquisa ÍMAN - Imagem, Mito e Imaginário nas Artes 
da Cena (CNPQ/UFG) e consiste no estabelecimento de um ciclo de educação continuada 
voltada para estudos que relacionam o campo das artes da cena aos estudos culturais do 
campo do mito e da mística especialmente ocidental, através de encontros semanais regulares 
entre um grupo de interessados selecionados pelos coordenadores do projeto. 

I. 2.3 Tem prioridade de uso os projetos do coordenador cadastrados na PRPG/UFG, 
PRPI/UFG, PROEC/UFG, CNPQ e CAPES, mas permite-se igualmente o uso para atividades 
de desenvolvimento dos projetos do(a) coordenador (a) que estão em fase de construção e 
cadastramento.

II. DESTINAÇÃO DA SALA

II. 1 A sala em que o Laboratório está alojado tem como prioridade de agenda o atendimento 
às atividades de ensino - aulas - dos Cursos bacharelado e licenciatura em Artes 
Cênicas/Teatro e do bacharelado em Direção de Arte – modalidades presencial e à distância, 
que possuam relação direta com o caráter do laboratório e preferencialmente aquelas 
relacionadas às atividades dos projetos nele alojados.

II. 2 Portanto a ocupação da sala pelo(s) referido(s) Projeto(s) se darão obrigatoriamente em 
horários em que a sala não esteja ocupada com atividades letivas.

II. 3 Já os dias e horários da ocupação da sala por aulas serão definidos pelos coordenadores 
dos referidos Cursos, considerando:

a. a grade curricular e o quadro de distribuição de aulas de cada semestre letivo;
b. as características do espaço físico (localização, capacidade de pessoas, etc.) da sala e os 
suportes técnico-pedagógicos disponíveis.

II. 4 A ocupação da sala por aulas também fica restrita, igualmente, à determinação de tal 
agenda, não devendo se sobrepor aos horários destinados à pesquisa e extensão.

II. 5 Respeitando a prioridade de destinação letiva da sala - definida em agenda na início do 
semestre, outras atividades acadêmicas do coordenador do Laboratório poderão ser 
desenvolvidas na sala, tais como orientação de pesquisa, monitorias, reuniões e atividades 
públicas como apresentação de espetáculos, debates, mesas redondas e workshops. O 
empréstimo a atividades desta natureza desenvolvidas por outros docentes obedecerá 
solicitação ao coordenador, e agendamento prévio, em caso de aprovação do pedido.

III. CARACTERIZAÇÃO:

III. 1 - Localização

O Laboratório LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO ESPETÁCULO E ARTES DA CENA - 
LACENA ocupa a sala central do Pavilhão de Laboratórios de Artes da Cena, prédio anexo à 
sede da EMAC, no Campus II), equipada com piso de madeira, varas cenográficas, coxias e 
porão com acesso pelo alçapão do palco e pelas coxias. É dotado de sala anexa, no pavimento 
superior, destinada a operação de som e luz.

III. 2 - Instalações 

O Laboratório LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO ESPETÁCULO E ARTES DA CENA - 
LACENA conta com equipamentos de som e iluminação, 4 (quatro) condicionadores de ar, 
iluminação de serviço, todos em fase de instalação pelo CEGEF/UFG. 
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IV. REGRAS DE UTILIZAÇÃO:

IV. 1 - Ocupação humana 

IV. 1.1 O número máximo de pessoas a utilizar o local é de 5 professores, 5 técnicos, 10 
monitores, 30 alunos, 50 espectadores.

IV. 1.2 O uso do laboratório fica condicionado à autorização do professor coordenador, bem 
como à sua presença e/ou de professor responsável/técnico/monitor, que permitirá e controlará 
o acesso de pessoas às dependências do Laboratório de acordo com a especificidade da 
atividade a ser realizada naquele momento e respeitando os limites de ocupação humana e os 
horários de funcionamento estipulados abaixo.

IV. 2 - Horários de funcionamento

Para os horários de utilização do Laboratório, conferir TABELA DE HORÁRIOS ANEXA.

(Preencher tabela e anexar ao final)

IV. 3 - Agenda

A organização e partilha específica dos horários de diferentes atividades (pesquisa, ensino e 
extensão) e/ou grupos de pesquisa que o Laboratório abriga será determinada mediante 
agenda definida pelo coordenador, em diálogo com as coordenações dos cursos de artes 
cênicas/teatro e direção de arte, conforme os critérios anteriormente apontados. 

IV. 4 – Zelo e Integridade dos Recursos

IV. 4.1 Ficam os professores das disciplinas alojadas nos Laboratórios responsáveis pelo uso 
do espaço nos horários determinados conforme os critérios estabelecidos anteriormente e 
comprometem-se, juntamente com os alunos, a zelar pela higiene, integridade física e 
segurança do espaço e dos recursos técnico-pedagógicos disponíveis e pertencentes ao 
laboratório;

IV. 4.2 Ficam os professores coordenadores dos Laboratórios responsáveis pelo uso do 
espaço nos horários determinados conforme os critérios estabelecidos anteriormente e 
comprometem-se, juntamente com os alunos pesquisadores, técnicos, monitores e público de 
atividades de extensão, a zelar pela higiene, integridade física e segurança do espaço e dos 
recursos técnico-pedagógicos disponíveis e pertencentes à sala;

IV. 5 – Chaves

Os professores coordenadores terão uma cópia das chaves de abertura e trancamento das 
portas do Laboratório. Outra cópia ficará localizada na secretaria da Unidade, mas só poderão 
ser retiradas se houver agenda pré-definida (de ensino, pesquisa ou extensão) e informada 
pelo coordenador do laboratório à secretaria, mediante assinatura com horário de retirada e 
devolução, conforme os critérios descritos anteriormente.

V. COORDENAÇÃO:

V.1 Fica o professor ALEXANDRE SILVA NUNES cujas áreas de pesquisa, ensino e extensão 
se relacionam às do Laboratório, indicado e aceito em reunião da área de artes cênicas da 
EMAC/UFG, responsável pela coordenação do Laboratório.

V.2 Exercem assistência a esta coordenação os funcionários técnicos Rodrigo de Assis e 
Gerda Arianna da Silva Gomes.

VI. SEGURANÇA: 
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VI. 1 - Procedimentos

Ao menor sinal de risco de qualquer natureza, fica determinada a obrigatoriedade da total e 
imediata evacuação das dependências do Laboratório pelos ocupantes do mesmo.

Para utilização do maquinário de cenografia, iluminação e sonoplastia fica determinada a 
utilização de equipamentos de segurança tanto para professores e técnicos como para 
monitores e alunos.

Para utilização do maquinário de cenografia, iluminação e sonoplastia por alunos, fica 
determinada a fundamental presença do coordenador do laboratório, monitor ou técnico, com 
exceção dos alunos aprovados nas disciplinas respectivas a cada maquinário: cenografia, 
iluminação, trilha sonora, sonoplastia.

VI. 2 - Componentes

O Laboratório é dotado de portas, janelas, saídas específicas de segurança, bem como de 
equipamentos específicos de segurança, como extintores de incêndio, todos ainda em fase de 
instalação pelo CEGEF/UFG.

Para a utilização dos maquinários e ferramentas que apresentem algum grau de risco, o 
laboratório é dotado de EPI’s para cada circunstância específica.

VI. 3 - Pessoal

Para garantir o uso adequado e seguro das máquinas, ferramentas e instrumentos, o 
laboratório conta com 2 técnicos.

VII. PROIBIÇÕES:

VII. 1 Fica proibida a entrada de pessoas estranhas, exceto em eventos com finalidade pública.

VII. 2 A entrada de terceiros, tais como amigos ou parentes de alunos, fica condicionada à 
autorização do responsável pela atividade que está sendo desenvolvida no Laboratório naquele 
momento.

VII. 3 O consumo de bebidas e alimentos nas dependências do Laboratório fica condicionado 
aos interesses específicos das atividades artísticas ali realizadas, devidamente comprovadas.

VII. 4 Fica proibido o uso de fumo, à exceção daqueles que possuam caráter cênico e dentro 
das normas da legislação brasileira.

VIII. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO:

VIII. 1 - Maquinários, equipamentos, ferramentas e instrumentos 

Os equipamentos, maquinários, ferramentas e instrumentos ainda estão em fase de instalação 
pelo CEGEF/UFG.

VIII.2 - Insumos

Como o prédio ainda não foi entregue, não é possível ainda listar os insumos a ele 
concernentes.

VIII.3 - Quadro Funcional

O laboratório conta com 01 funcionário técnico em iluminação cênica, que executa suas 
funções, conforme agenda definida previamente junto à Direção da EMAC, e 01 funcionária 
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técnica, que executa a função de assistente de produção, conforme agenda também definida 
previamente junto à direção da EMAC. 

IX. DEMANDAS QUE ATENDAM ÀS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO:

IX. 1 - Maquinários, equipamentos, ferramentas e instrumentos 

Para adequado e completo funcionamento do Laboratório é necessária a aquisição de 
equipamentos de EPI, conforme documentação assinada pelo coordenador do laboratório e 
arquivada pelo SIASS/UFG.

IX. 2 - Insumos

Para adequado e completo funcionamento do Laboratório é necessário a aquisição de 
equipamentos de som e iluminação cênica.

IX. 3 - Quadro funcional 

Para adequado, completo e seguro funcionamento do Laboratório é necessária a contratação 
de 3 técnicos em 1) iluminação; 2) operação de som; 3) produção ou assistência de produção 
que exerçam atividades de operar os equipamentos de luz e som do teatro e gerir seu uso, 
quando para fins de apresentação pública de espetáculo cênico.

X. MANUTENÇÃO:

X. 1 - Materiais de consumo e manutenção do espaço: (limpeza diária, troca de lâmpadas, 
pintura das paredes, quando necessário) e dos maquinários e equipamentos (engraxar 
máquinas e contrapesos de varas);

X. 2 - Apoio técnico e regularidade de verificação, com indicação dos responsáveis:

- Alexandre Silva Nunes

- Rodrigo de Assis

- Gerda Arianna da Silva Gomes

XI. EMPRÉSTIMOS E CIRCULAÇÃO:

XI. 1 - Empréstimos ou saída de insumos: É proibido o empréstimo ou saída de insumos 
pertencentes ao laboratório, exceto em casos de necessidade do próprio laboratório, 
como em apresentação de espetáculos ou realização de minicursos que impliquem em 
compartilhamento de outros espaços. 

XI. 2 - Empréstimos ou saída de máquinas, equipamentos, ferramentas, instrumentos. É 
proibido o empréstimo ou saída de máquinas, equipamentos, ferramentas e 
instrumentos pertencentes ao laboratório, exceto em casos de necessidade do próprio 
laboratório, como em apresentação de espetáculos ou realização de minicursos que 
impliquem em compartilhamento de outros espaços. 

XI. 3 - Empréstimo ou circulação de produtos. Apenas os cenários, figurinos, adereços, 
bonecos, máscaras, etc., relacionados a espetáculos que sejam apresentados no Laboratório 
ou que sejam nele gestados podem ficar nele armazenados, por tempo determinado e 
conforme autorização do coordenador, especificando autorização e tempo máximo de 
permanência de cada item.  


