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1. Horário de Funcionamento do Living Lab 
• 09:00 às 19:00 de segunda a sexta-feira aberto ao público; 

• 07:00 às 22:00 de segunda a sexta-feira para uso dos residentes; 

• Sábado e feriados municipais somente para uso interno dos residentes das 07:00 
às 19:00. Não haverá recepção de clientes nestes dias pois não terá expediente de 
recepcionista; 

• Domingos e feriados nacionais fechado ao público interno e externo; 

• Ponto facultativo: expediente normal para residentes e recepção; 

• Em ocasiões especiais, encaminhar lista com nomes completos e startup para o 
profissional de apoio do Living Lab para autorização com registro de entrada e 
saída na guarita. 

2. Realização de reuniões e eventos 
2.1. Horários 

• 13:00 às 22:00 de segunda a sexta-feira; 

• 08:00 às 22:00 aos sábados, domingos e feriados das 08:00 às 22:00. 

2.2. Regras para reserva de salas e espaços 

2.2.1. Reuniões 

• Reservas de salas para reuniões devem ser realizadas por meio de solicitação via 
e-mail (livinglabms@gmail.com) ou telefone aos colaboradores do Living Lab; 

• Reservas de salas para reuniões devem ser canceladas com no mínimo de 24 
horas de antecedência cabíveis de penalidades, caso não ocorra o cancelamento; 

• Reuniões agendadas por residentes para terceiros, os mesmos devem estar 
presentes, caso contrário a reunião terá de ser requerida via formulário presente 
aqui. 

2.2.2. Eventos 

• Reservas de salas para eventos deverão ser realizadas via formulário presente no 
site do Living Lab clicando aqui; 

• É necessária a realização de uma visita técnica com antecedência para que no dia 
do evento não haja nenhum problema. Caso haja contratação de fornecedores 
sugerimos que o mesmo participe da visita técnica para conhecer o espaço; 

• Reservas de salas para eventos devem ser canceladas com no mínimo de 24 horas 
de antecedência cabíveis de penalidades, caso não ocorra o cancelamento; 

• As informações sobre o layout a ser montado no espaço devem ser enviadas com 
no mínimo 2 dias de antecedência para o e-mail livinglabms@gmail.com contendo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtvC13rc05n830JAXRHCikhlmKNQiDzs9fX1uIhHEnoj5YA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtvC13rc05n830JAXRHCikhlmKNQiDzs9fX1uIhHEnoj5YA/viewform
mailto:livinglabms@gmail.com


data, horário, nome do evento além  do nome, CPF e horários de entrada de toda 
a equipe organizadora e fornecedores; 

• A lista de inscrição dos participantes deverá ser enviada com, no mínimo, 1 dia de 
antecedência para o e-mail do Living Lab. A lista deverá conter os seguintes dados 
dos participantes :nome completo, e-mail, data de nascimento, telefone e 
documento de identificação (RG ou CPF) de cada participante do evento; 

• Deverá ser realizada solicitação e posto eventual de limpeza pelos colaboradores 
do Living Lab com no mínimo 5 dias de antecedência. Caso não houver solicitação 
de posto eventual de limpeza o coffee break do evento terá de ser realizado até as 
20:00; 

• Eventos que utilizarem espaço para Coffee break, deverão solicitar no formulário 
previamente; 

• Para alguns eventos realizados no Living Lab, é cobrada uma taxa de limpeza. 
Consulte nossa equipe para saber se é o caso do seu evento.  

3. Regras para o uso do Coworking e do espaço do Living Lab 
 

• Não é permitida a permanência de pessoas não residentes nos espaços das Bases 
de Trabalho dos Residentes; 

• Todas as mesas deverão estar sinalizadas com o nome da empresa (o LAB fará a 
impressão da logo, para seguir o padrão de tamanho); 

• Cada empresa tem direito ao uso de um escaninho ou um gaveteiro com chave 
(temos cópia da chave, por questões de segurança) – este armário deve ser 
entregue limpo, vazio e com chave na saída da empresa ou profissional da empresa 
que estiver usando; 

• Os residentes do Living Lab podem circular no 1° andar e suas dependências em 
qualquer momento; 

• As estações de trabalho, espaço parceiros e salas Growth são exclusivas para os 
residentes do Living Lab, exceto as estações de trabalho que são compartilhadas 
com os colaboradores do Living Lab; 

• Os residentes são responsáveis pelos pertences pessoais e da equipe que 
trabalham, logo para empresas alocadas em salas Growth, as portas devem ser 
mantidas fechadas; 

• E também não é permitido retirar nenhum objeto da sala de reunião, exceto mediante 
autorização da gerência do Living Lab e tais mudanças devem ser realizadas pelos 
colaboradores do Living Lab; 

• Após a utilização de qualquer um dos espaços do Living Lab, deve-se deixar o 
espaço limpo e organizado, sendo de responsabilidade de cada um retirar os 
pertences individuais, para que outras pessoas possam utilizar os mesmos espaços 
pois trata-se de um espaço compartilhado por todos; 

• É proibido subir nos sofás, estofados e mesas de qualquer ambiente do Living Lab 
com ou sem sapatos;  

• É proibido sentar nos encostos dos sofás de qualquer ambiente do Living Lab; 

• É proibido utilizar as almofadas dos sofás para outros fins senão o uso de apoio para 
as costas; 

• Não é permitida a entrada e consumo de alimentos e bebidas nos espaços do Living 
Lab, exceto nas copas, no espaço coffee, estações de trabalho, recepção/mentoria. 



O serviço de alimentação deve ser feito copa do térreo, na entrada do térreo, após 
o espaço da recepção, na copa do 1º andar ou no espaço coffee; 

• Não é permitido que sejam guardados alimentos nos escaninhos e nem gaveteiros, 
caso sejam guardados e este trouxer bichos/insetos, será cobrado uma dedetização 
da empresa que ocasionou; 

• É dever de todos que utilizam o espaço mantê-lo sempre limpo e organizado.  

• É proibido deixar louça suja na pia ou nas bancadas; 

• É permitido a utilização do frigobar e armários para armazenamento de alimentos, 
porém o mesmo deve ser identificado com o nome do dono; 

• Comidas sem identificação do dono serão caracterizadas como de uso coletivo. Toda 
sexta feira é realizado verificação e descarte de alimentos sem identificação e 
ociosos nas copas; 

• Os utensílios da copa (copo, talheres, dentre outros) estão disponíveis a todos, 
desde que ao termino do uso, lavar, secar e guardar nos respectivos locais. Uso 
coletivo; 

• Para aquecer alimentos no micro-ondas é permitido utilizar somente recipientes 
fechados com tampa, de forma a evitar proliferação de alimentos e odores no 
equipamento. Desta forma também fica proibido a utilização do micro-ondas para 
preparar alimentos com forte odor como pipocas com sabor; 

• A responsabilidade da compra do café e açúcar é de todos, logo todos que fazem o 
uso devem colaborar, seja por meio de rateio ou compra particular, e registrar no 
controle disposto na copa; 

• Todos alimentos e temperos de uso coletivo devem ser mantidos devidamente 
fechados e limpos para que não sejam atraídos animais e contaminações ao 
ambiente; 

4. Recepção de visitantes ao Living Lab 
• A equipe de colaboradores do Living Lab deve receber os visitantes do Living Lab 

de forma a propiciar a eles o completo entendimento do Living Lab, do seu 
propósito e da atuação quanto ao fomento de startups e inovação. 

• Primeiramente deve-se levar os visitantes a uma sala e realizar apresentação 
sobre o que é o Living Lab, como surgiu, a atuação e os programas do Living Lab. 

• Após a apresentação deverá ser feita visita as instalações demonstrando a 
utilização de cada ambiente ao visitante. 

5. Informações e composição dos espaços Living Lab  
5.1. Recepção 

• Recepcionar e orientar pessoas e clientes as quais procurarem o Living Lab; 

• Atender ao público interno e externo com simpatia, presteza e atenção; 

• Acompanhar visitantes e apresentar o espaço e suas especificidades, além dos 
programas realizados dentro do Lab; 

• Cabe ao recepcionista (entre outros) responder perguntas gerais e/ou direcionar as 
perguntas para outros profissionais qualificados; 

• Efetuar e atender ligações telefônicas; 

• Ao transferir uma ligação ou anunciar um visitante, informar o nome completo, 
empresa a qual representa e assunto; 



• Efetuar o registro e controle de visitantes, na planilha e no SAS, atualizar a cada 
atendimento com nome, telefone, endereço, CPF e e-mail (obrigatório a atualização). 
Todos os usuários de modo geral, devem ser cadastrados; 

• Prestar informações e recepção de autoridades; 

• Efetuar apontamentos diversos e registros diversos relacionados com o controle de 
suas atividades; 

• Ser assíduo(a) e pontual. 

5.1.1. Composição 

• 01 notebook 

• 01 telefone (ramal) 

• 01 mesa 

• 01 cadeira 

• 03 sofás pretos de 03 lugares cada 

• 01 mesa de centro 

5.2. Espaço mentoria/Recepção 
• Espaço para recepção de visitantes e realização de mentorias. 

• Capacidade: 
o Mentoria 6 pessoas 
o Recepção 7 pessoas 

5.2.1. Composição 

•  02 Mesas Café 

• 06 Poltronas Brancas 

• 02 Sofás Pequeno. 

• 01 Sofá Grande. 

• 04 Mofadas Pretas 

• 02 Pufes Redondos 

•  01 Totem Elétrico 

•  02 Mesas Centro Vidro Pequeno. 

•  02 Mesas Pequeno para Notebook 

5.3. Espaço Pitch (Térreo) 
• Espaço ideal para palestras, painéis ou atividades para um pequeno número de 

pessoas  

• Capacidade: 

o 20 pessoas acomodadas nos puffs 

5.3.1. Composição 

• 12 pufes quadrados 

• 5 sofás  



• 4 almofadas grandes verdes 

• 04 Mesas pequenas para Notebook 

• 1 Notebook para projeção 

• Projetor (Epson 5000 ANSI Lumens)  

• 1 caixa de som 

5.4. Sala Cinza (Térreo)  
• Espaço ideal para reuniões longas 

• Capacidade: 
o 10 pessoas sentadas 

5.4.1. Composição 

• 01 mesa grande 

• 10 cadeiras de escritório cinzas 

• 01 mesa de suporte para a TV 

• 01 flip chart 

• 04 canetas para flip chart e vidro 

• 01 apagador para vidro 

• 01 Televisão 

• 01 notebook 

5.5. Sala Verde (Térreo) 
• Espaço ideal para reuniões 

• Capacidade: 
o 08 pessoas sentadas 

5.5.1. Composição 

• 1 mesa grande 

• 08 cadeiras verdes 

• 2 canetas para flip chart e vidro 

• 1 apagador para vidro 

• 1 Televisão 

5.6. Sala Azul (Térreo) 
• Espaço ideal para pequenas reuniões 

• Capacidade: 

o 8 pessoas sentadas 

5.6.1. Composição  

• 1 mesa média 

• 8 cadeiras azuis de escritório 

• 2 canetas para vidro 

• 1 apagador para vidro 



5.7. Individual conference (2) (Térreo) 
• Espaço ideal para conferências individuais 

• Capacidade: 
o 1 pessoa sentada 

5.7.1. Composição 

• 1 mesa 

• 1 cadeira 

5.8. Estação de Trabalho dos Residentes/Colaboradores do Living Lab 
• Uso destinado para empresas que estão nos programas de aceleração e 

colaboradores do Living Lab; 

• Capacidade 

o 40 Lugares 

5.8.1. Composição 

• 28 Mesas individual – 2 lugares cada 

5.9. Copa e Mesa de Almoço (Térreo) 
• Espaço destinado para almoços e lanches dos residentes ou convidados. 

• Capacidade: 
o 4 pessoas sentadas na Copa 

o 5 pessoas sentadas na Mesa de Almoço 

5.9.1. Composição 

• 1  mesa de almoço com 5 cadeiras verdes 

• 1 bancada comprida com 3 Banquetas Bistrô 

• 1 bancada pequena com 1 Banqueta Bistrô 

• 1 frigobar para uso interno dos residentes  

• 1 bebedouro com água natural e gelada 

• 1 Micro-ondas 

• 1 sanduicheira 

• 1 panela elétrica 

• 1 pipoqueira elétrica 

5.10. Auditório (1ºandar) 
• Espaço ideal para workshops, cursos, palestras ou hackathons, encontros de 

networking. 

• Capacidade: 
o Até 85 pessoas sentadas nas bancadas e sofás 

5.10.1. Composição 

• 4 Arquibancadas Estofadas 

• 10 sofás 

• 20 almofadas dos sofás 

• 12 almofadas para sentar 

• 14 pufes 

• 10 Mesas Pq. p/ Notebook 

• 2 Notebooks 

• 2 Data shows 



• 1 aparelho de som 

• 2 Microfones 

• Divisórias para separar em 2 ambientes 

5.11. Sala da Criatividade (1ºandar) 
• Espaço ideal para workshops, cursos, palestras, oficinas e encontros de networking; 

• Capacidade: 
o Até 30 pessoas 

5.11.1. Composição 

• 4 sofás  

• 8 almofadas dos sofás 

• 6 almofadas para sentar 

• 3 mesas 

• 8 cadeiras 

• 14 pufes 

• Notebook 

• 1 Data show 

• 1 caixa de som 

5.12. Espaço Coffee (1ºAndar) 
• Espaço ideal para coffee-breaks, workshops e pequenos encontros de networking; 

• Capacidade: 

o Até 40 pessoas 

5.12.1. Composição 

• 04 Pufes Quadrados Verdes 

• 03 Sofás 

• 06 Almofadas Pq. Coloridas 

• 02 Banquetas Bistrô 

• 10 Cadeiras Pretas  

• 04 Mesas Café 

• 04 Mesas Pq. p/ Notebook 

• 01 Arquibancada Estofada 

• 01 Biombo p/ Televisão 

• 02 Cachepô 

• 01 Vitrine 

• 01 Aparelho de Som 



• 01 Bebedouro 

• 01 Televisão 

5.13. Espaço Parceiros 
• Capacidade: 

o Até 20 pessoas 

5.13.1. Composição 

• 09 Mesas Coworking 

• 18 Cadeiras Escritório Pretas 

• 02 Poltronas Pretas 

• 01 Armário   

• 01 Televisão 
 

5.14. Sala Growth (2) 
• Capacidade: 

o Até 12 pessoas cada 

5.14.1. Composição 

• 12 Mesas 

• 24 Cadeiras Escritório Pretas 

• 06 Painéis de Vidros 

5.15. Individual confrerence 
• Espaço ideal para videoconferência individual; 

• Capacidade: 
o 02 pessoas sentadas 

5.15.1. Composição 

• 01 Bancada  

• 01 Banco Estofado  

5.16. Cabine Cowoorking (2) 
• Espaço ideal para videoconferência em grupo e reunião; 

• Capacidade: 
o Até 6 pessoas cada 

5.16.1. Composição 

• 02 Bancadas 

• 04 Bancos Estofados 

• 02 Televisões  

5.17. Copa 
• Capacidade: 

o 04 pessoas sentadas; 

5.17.1. Composição 

• 02 Armários 

• 02 Cadeiras Pretas 

• 01 Bancada p/ Alimentação 

• 01 Pia p/ Louças 

• 01 Micro-ondas 

• 01 Panela Elétrica 

• 01 Pipoqueira elétrica 

• 01 Cafeteira Pequena 

• 01 Geladeira 



• 01 fogão Cook top 

5.18. Depósito 

5.18.1. Composição 

• 04 Gaveteiros 

• 02 Armários de Aço 

• 01 Mesa de Centro 

• 02 Flipshart 

• 13 Cadeiras Diretor  

• 3 mesas amarelas 

• 01 quadro de chaves sobressalentes 

• Caixas organizadoras 

• 01 Projetor (Epson 5000 ANSI Lumens) – RESERVA 

• 01 Câmera Fotográfica 

• 02 Caixas de Som  

• Cabos de Energia 

• Cabos p/ Projetor 

• Controles de AR 
 

 


