
CARACIKguitars
São Paulo, 13/03/20.

Ref.: Grupo de Estudos de Luthieria On-line

Prezado(a),
 
Já pensou em estudar luthieria on-line? Aprender e tirar suas dúvidas com o luthier Lucas Caracik, 
especialista na construção de guitarras de alcance estendido e que já teve mais de 50 alunos em sua 
oficina?

No Grupo de Estudos de Luthieria Online Caracik Guitars vamos nos reunir uma vez por semana, 
durante 1h, onde falarei sobre os mais diversos assuntos técnicos e teóricos referentes a luthieria e estarei
à disposição para tirar suas dúvidas!

Além disso, o(a) aluno(a) terá acesso ao grupo de whatsapp do curso e ao grupo de alunos Caracik 
Guitars no Facebook! Tudo isso por um valor mensal super acessível!

1. PROGRAMA (TÓPICOS ABORDADOS)
 
- Sobre madeiras

-Tipos de corte
- Acondicionamento
- Espécies mais utilizadas

- História e desenvolvimento do violão
- Antonio de Torres Jurado e C. F. Martin

- História e desenvolvimento da guitarra 
elétrica/contrabaixo

- Guitarras Archtop
- Rickenbacker, Les Paul, Leo Fender
- Tipos de construção (braço e corpo)
- Guitarras de alcance estendido

- Termos técnicos e vocabulário específico da 
luthieria
- Segurança do trabalho
- Anatomia dos instrumentos

- Pestana

- Pontes/tremolos
- Rastilho
- Comprimento de escala

- Limpeza
- Parte Elétrica

- Captação
- Componentes
- Medições e testes (multímetro)

- Como avaliar um instrumento
- Problemas mais comuns
- Diagnóstico

- Ferramentas mais usadas
- Afiação

- Máquinas mais usadas
- Acabamentos

- Naturais
- Polímeros

CARACIKguitars
tel: 11 987929260 e-mail: lucascaracik@gmail.com 

site: www.caracikguitars.com
Rua Marta 109 Barra Funda São Paulo/SP



CARACIKguitars
2. DURAÇÃO DO CURSO E TURMAS
 
O curso livre é realizado em grupo de até 6 alunos em encontros semanais de 1h de duração. São 4 
aulas/mês. O(A) aluno(a) pode optar por participar do grupo por quantos meses quiser, visto que os 
encontros contemplarão de forma livre todos os assuntos acima expostos. Nos encontros haverá espaço 
para que os participantes tirem suas dúvidas e tragam questões diversas. 

3. APP/SOFTWARE NECESSÁRIO
 
Para realização do curso é necessário que o aluno tenha instalado em seu smartphone ou desktop o 
app/plug-in ZOOM Cloud Meetings. A instalação do app/plug-in pode ser feita anteriormente à 
primeira aula ou assim que o aluno receber o link com a abertura da reunião fornecida pelo professor.
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=pt_BR 
App Store: https://apps.apple.com/br/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 
Chrome Extension: 
https://chrome.google.com/webstore/detail/zoom/hmbjbjdpkobdjplfobhljndfdfdipjhg 

4. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 Os honorários profissionais para execução dos serviços objeto desta proposta importam
em R$ 150 (cento e cinquenta reais)/mês para a remuneração das aulas/serviços descritos acima.
4.2 O pagamento deverá ser feito da seguinte forma: até 1 dia antes ao início do período de 4 aulas à 
vista (transferência bancária/depósito) no valor de R$ 150,00, em data previamente acordada entre o 
professor e o(a) aluno(a).
4.3 Imediatamente após a efetivação do pagamento da mensalidade o(a) aluno(a) será adicionado ao 
grupo de whatsapp (enquanto estiver cursando) e ao grupo de facebook dos alunos Caracik Guitars 
(continua tendo acesso mesmo após sair do grupo de estudos).

5. CONDIÇÕES GERAIS

Para o início do trabalho, V. Sa. deverá providenciar e nos fornecer: 

• Seu acordo expresso à totalidade dos termos desta proposta; 

• Pagamento do valor total da mensalidade (mediante apresentação/envio de comprovante através de 
foto)
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6. VALIDADE

A presente proposta é valida por um mês a partir da data mencionada no documento.

Sendo o que temos para o momento e certos de que nossa proposta vai ao encontro das expectativas de 
Vs. Sa., colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e subscrevemo-nos, 

Atentamente,

Lucas Caracik de Camargo Andrade
Luthier proprietário da Caracik Guitars

De acordo:

Data: 13/03/20
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