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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG
ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS – EMAC

LABORATÓRIO DE TEATRO DE FORMAS ANIMADAS – LATA

REGULAMENTO

Apresentação
Trata o presente REGULAMENTO das normas de destinação, utilização, 

funcionamento, segurança, manutenção e empréstimos do Laboratório de 
Teatro de Formas Animadas – LATA.

O laboratório tem por finalidade: 
 Dar suporte aos estudantes dos cursos de Artes Cênicas, Teatro e de 

Direção de Arte e de outros cursos da UFG, que estejam inscritos em 
disciplinas relacionadas ao campo do Teatro de Formas Animadas ou às 
visualidades da cena presentes na caracterização do ator e do espaço 
cênico. 

 Promover atividades de pesquisa e de extensão.

Coordenação
O Laboratório de Teatro de Formas Animadas – LATA é coordenado 

pelo Professor Francisco Guilherme de Oliveira Junior.

Regras de utilização
O uso do espaço comum do laboratório fica condicionado à presença de 

professor coordenador e/ou professor responsável e/ou técnico e/ou monitor 
que permitirá e controlará o acesso de pessoas às suas dependências, 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. 

Quando houver aula nas proximidades, deve-se observar condutas de 
boa vizinhança, de forma a não interferir no andamento destas.

O acesso ao gabinete, só é permitido com autorização do coordenador.
O acesso à varanda é restrito, devido a questões de ordem estrutural 

desta, que foi realizada como cobertura e não como piso, o número máximo de 
pessoas não deve ser superior à 4. Não é permitido levar objetos e moveis 
pesados para varanda, para não gerar riscos à sua integridade e à vida de 
quem estiver sobre ou abaixo dela.

O número máximo de pessoas a trabalhar na sala é de 20 indivíduos, 
contando professores, monitores e alunos/pesquisadores.

A organização da sala deve ser mantida, respeitando seu layout e 
zelando por sua limpeza.

Horários de funcionamento
Será fixado em grade horária, conforme o semestre letivo.
A prioridade de uso do Laboratório no turno de aula dos cursos atendidos é 
como sala de aula. Nos demais horários a prioridade será dada para as 
atividades desenvolvidas pelo seu coordenador. Cabendo a este a autorização 
de uso nos demais horários por terceiros.
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Chaves
As chaves de abertura e trancamento das portas do LATA ficarão na 

secretaria da Unidade ou com as coordenações dos cursos da área de teatro. 
Elas só poderão ser retiradas pelo coordenador do laboratório e, quando 
autorizados, pelos demais professores, técnicos e ou monitores responsáveis, 
mediante assinatura e compromisso de zelar pelo espaço e pela devolução das 
chaves.

Segurança 
Ao menor sinal de risco de qualquer natureza, fica determinada a 

obrigatoriedade da total e imediata evacuação das dependências pelos seus 
ocupantes.

Para utilização das máquinas que ofereçam algum risco a integridade 
física de seu usuário fica determinada a utilização de equipamentos de 
segurança tanto para professores e técnicos como para monitores e alunos.

A entrada de terceiros, tais como amigos ou parentes de alunos, fica 
condicionada à autorização do responsável pelo Laboratório.

Fica proibido o uso de fumo, bem como o consumo de bebidas e 
alimentos nas dependências.

Empréstimos e circulação
Empréstimos ou saída de equipamentos, ferramentas e insumos só 

poderão acontecer com a ciência e anuência do coordenador do laboratório e 
mediante assinatura do professor responsável, após o registro do material 
retirado, observando-se, quando for o caso, os prazos estabelecidos para sua 
devolução. O atraso implicará no impedimento de novos empréstimos até que a 
situação esteja regularizada

A retirada de bens tombados das dependências do prédio da 
EMAC/Pavilhão de Artes da Cena só poderá ser realizada com autorização 
escrita emitida pela Direção da EMAC. Demais objetos e materiais só podem 
ser retirados sob autorização do coordenador do laboratório.

Outras questões que não estejam contempladas neste regulamento 
deverão ser encaminhadas ao coordenador do Laboratório e discutidas na área 
e, quando o caso, submetidas às instâncias superiores (Direção e Conselho 
Diretor).

_______________________________________________________
Francisco Guilherme de Oliveira Junior

Coordenador do Laboratório de Teatro de Formas Animadas – LATA
EMAC/UFG


