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Compartilhar o espaço de trabalho com outros profissionais é uma troca de experiência 

prazerosa e bastante enriquecedora.  Entretanto, para trabalhar em um coworking exige uma 

dose de bom senso, boas maneiras e algumas regras são importantes. 

Conhecê-las e aplicá-las pode enriquecer ainda mais a sua experiência nesse ambiente. 

1. O espaço de Coworking da Universidade de Vassouras é aberto para todos os seus alunos e 
colaboradores. Por se tratar de um espaço de trabalho, para utilizar o espaço o 

interessado deve estar vinculado a algum projeto de empreendedorismo, ou seja, estar 

trabalhando no desenvolvimento de algum produto/serviço. Essa questão é um ponto 
fundamental. 

 

2. Como próximo passo, o usuário deve submeter sua inscrição através da página do 
Coworking no site da Universidade de Vassouras. Nessa inscrição é assinado um termo de 

compromisso com as regras de uso do ambiente e descrito brevemente o Projeto no qual 

o usuário está trabalhando. Tendo sua inscrição aprovada, o usuário recebe uma 

notificação e o uso do ambiente é liberado. 
 

3. O Coworking da Universidade de Vassouras tem a capacidade para atender 

confortavelmente até 20 (vinte) usuários ao mesmo tempo. Sem contar com a sala de 
reuniões que comportam até 4 (quatro) pessoas de maneira confortável. 

 

4. Com o propósito de atender a todos os usuários interessados em utilizar o coworking cada 
pessoa pode utilizar o espaço, no máximo, duas horas. Caso não haja fila de espera, o 

usuário poderá permanecer no local por mais tempo.  

 

5. Sobre a Infraestrutura oferecida pelo Coworking, essa inclui: mobiliário, ponto de energia 

elétrica, acesso à internet (Wi-Fi), água (próximo ao espaço) e café. É disponibilizada nesse 

espaço uma cafeteira elétrica onde o usuário pode utilizar trazendo filtro, pó de café, 

açúcar/adoçante, como desejar. 
 

6. O espaço fica disponível para uso no período de 09 às 22h, de segunda a sexta-feira e 

sábado, no período de 09 às 12h. 
 



 

7. O coworking poderá ficar indisponível em dias que a Universidade de Vassouras necessitar 

para a realização de eventos. Nesses casos, a Universidade avisará com antecedência em 

seus canais oficiais de comunicação (sites, redes sociais, entre outros). 
 

8. Os usuários do espaço de coworking deverão respeitar as regras básicas de convivência: 

conservar o local de trabalho limpo e organizado, não ocupar mais do que o espaço 
reservado de uma pessoa, não fazer lanches ou refeições no espaço de trabalho e manter 

o silêncio.  

 

9. O espaço de coworking oferece acessibilidade e espaços reservados para profissionais que 
necessitem. Respeitá-los é essencial. 

 

10. A sua mesa e cadeira de trabalho são sagradas. Se é sagrada para você, também é para o 
outro. Por isso, respeite a mesa alheia. Se precisar de mais espaço sempre peça 

permissão. Além disso, mantenha a sua mesa limpa e organizada. Essa responsabilidade é 

sua. 
 

11. Ajuste o seu smartphone para um volume de campainha que não atrapalhe e nem 

incomode os demais colegas. Telefones tocando podem ser irritantes. 

 
12. A temperatura ideal para o Ar condicionado é de 24ºC. Procure mantê-la ideal para todos.   

 

13. As politicas de utilização do espaço de Coworking da Universidade de Vassouras poderão 
ser atualizadas a qualquer momento.  

 

14. Após o uso do espaço de Coworking, colabore! Mantenha a sala sempre limpa e 
organizada.  

 
 

 

 

 


