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REGULAMENTO 
 

Utilização das Salas para Programa de Ocupação 
Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro 2012 

 
1. USO DOS ESPAÇOS / PRESERVAÇÃO 
 
1.1  O artista ou companhia residente deverá fornecer/atualizar seus contatos para 
que haja uma comunicação precisa com a produção do Centro Coreográfico. 
 
1.2  O artista ou companhia deve enviar por e-mail à produção do Centro 
Coreográfico, com antecedência de no mínimo 3 (três) dias, uma lista com os nomes 
de integrantes, parceiros e seus colaboradores eventuais que frequentarão suas 
atividades; se responsabilizando por terceiros que as frequentem. 
 
1.3 As atividades devem respeitar as condições técnicas e o equipamento 
disponibilizado pelo Centro Coreográfico, em cada sala, sendo: 
 

Loft 
Tamanho: 10m x 13m 
Equipamento: 1 caixa de som  / 1 aparelho reprodutor de CD 
Piso de madeira 

 
Estúdio 1 

Tamanho: 11,40m x 12m 
Equipamento: 1 caixa de som / 1 aparelho reprodutor de CD 
Piso com linóleo 

 
Estúdio 2 

Tamanho: 11,40m x 12m 
Equipamento: 1 caixa de som / 1 aparelho reprodutor de CD 
Piso de madeira 

 
1.4  Todas as necessidades técnicas para as atividades desenvolvidas nas salas, 
devem ser encaminhadas por e-mail para análise, com antecedência mínima de 3 
(três) dias, devendo ser previstas dentro do equipamento e condições disponíveis pelo 
Centro Coreográfico. As solicitações deverão ser encaminhadas COM CÓPIA para os 
seguintes e-mails:  
 - Gil Santos - adm.cco.smc@gmail.com 
 - Diogo Oliveira - diogo.ccorj@gmail.com  
 - Sthefany Castro - fany.cco@gmail.com  

 
1.5  É vedado o manuseio de qualquer equipamento do Centro Coreográfico por 
parte dos artistas. Haverá sempre um técnico de plantão para auxiliar e atender os 
residentes em suas necessidades de som, luz e ar condicionado. Os pedidos para a 
resolução de problemas técnicos nos estúdios deverão ser feitos à Direção 
Administrativa do CCo, instalada no 4º andar do espaço, que encaminhará um técnico 
ao local. 
 
1.6  É proibido retirar qualquer objeto pertencente às salas, assim como deslocar 
equipamentos de seu lugar de origem. 
 
1.7  É proibido fumar nas dependências do Centro Coreográfico, seguindo a LEI 
FEDERAL ART. 2º, Nº 9.294 DE 15/06/1996, que proíbe o uso do cigarro em espaços 
fechados. 
 
1.8 Todo material de divulgação (seja ele impresso, locução, mídia, vídeo ou 
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digital) do artista ou companhia residente no Centro Coreográfico deve estar de acordo 
com o Manual de Identidade Visual SMC. A permanência da utilização do espaço do 
CCo pelo artista ou companhia, está condicionada ao cumprimento desse item. 
 
 
2. FREQUÊNCIA 

 
2.1  É obrigatório que o artista ou responsável da companhia, ao chegar ao Centro 
Coreográfico para sua atividade assine a ficha de frequência na recepção do espaço. 
 
2.2 A frequência do artista ou companhia deverá estar rigorosamente de acordo 
com o cronograma apresentado no projeto destinado à ocupação do CCo, quando 
aprovado. Qualquer mudança (ou possibilidade de mudança) no cronograma e no 
planejamento apresentado deverá ser comunicada IMEDIATAMENTE, POR E-MAIL, 
para diogo.ccorj@gmail.com com cópia para ccoreografico@gmail.com. Não 
serão toleradas ausências ou inutilização das salas sem comunicação prévia, podendo 
acarretar o cancelamento do projeto de ocupação do artista ou companhia. Não serão 
aceitos comunicados por telefone. 

 
2.3  Em caso de troca de dias e horários entre artistas ou companhias residentes, 
ou cessão da sala para algum companheiro seja ele integrante ou não do projeto de 
ocupação, deve-se solicitar uma autorização prévia do Centro Coreográfico, com no 
mínimo 3 (três) dias de antecedência, sob pena de impedimento do uso da sala. 
 
 
3. TRANSPORTE DE OBJETOS 
 

3.1  Todo embarque e desembarque de material deve ser feito pela Entrada de 
Serviço, localizada na Av. Maracanã após a escadaria do Supermercado Extra. 
 
3.2  O horário determinado para embarque e desembarque de qualquer material é 
de terça a sexta, de 8h às 18h. 
 
3.3  Todas as entradas e saídas de material devem ser comunicadas por e-mail 
(adm.cco.smc@gmail.com) pelo artista ou companhia, com no mínimo 3 (três) dias de 
antecedência, devendo ser autorizada pelo Centro Coreográfico. No comunicado, 
devem ser listados os equipamentos a entrar ou sair do Centro. 
 
3.4 Todo o material que permanecer no CCo será guardado em depósitos coletivos 
sendo portanto necessário que estejam devidamente lacrados e identificados com o 
nome do artista ou companhia. 
 
3.5  O Centro Coreográfico não se responsabiliza por objetos e equipamentos 
pessoais e de valor deixados e manipulados nas salas pelos residentes e convidados. 
 
3.6 A Produção disponibilizará os avisos de transporte e veiculação de materiais e 
equipamentos junto à portaria. O aviso deve estar de acordo com o item 3.3 
 
3.7 Todas as entradas e saídas de materiais só ocorrerão mediante a 
apresentação da autorização da equipe de Administração e/ou da equipe de Produção 
do Centro Coreográfico. 
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