
Curso de Luthieria Intensivo

Sobre:

O curso, ministrados pelo arquiteto, artesão e luthier Lucas Caracik, é voltado a todos aqueles 
que se interessam por trabalhos manuais, trabalhos em madeira e instrumentos musicais.

Com dinâmica fluída entre exposições teóricas e aulas majoritariamente práticas, o (a) aprendiz
construirá uma guitarra ou contrabaixo mesclando a teoria, o uso de diversas ferramentas e 
materiais, e a prática, em cada um dos processos. 

Serão 5 dias de trabalho intenso na oficina para que a experiência de imersão seja a mais 
fidedigna possível em relação à realidade do luthier.

Ao final do curso o aluno estará preparado para construir instrumentos, realizar regulagens e 
reparos. Por fim, além do instrumento construído, o aluno receberá um certificado com a carga
horária e a assinatura do professor.

Contato:

Rua Marta 109, Perdizes/Barra Funda, São Paulo, SP

(11) 987929260

Site:

www.caracikguitars.com

Facebook:

www.facebook.com/caracikguitars

Instagram:

@caracikguitars

http://www.facebook.com/caracikguitars
http://www.caracikguitars.com/


Curso:

Da madeira ao acabamento, construa uma guitarra modelo Telecaster ou um Contrabaixo Jazz 
Bass com a orientação dedicada do Luthier Lucas Caracik.

Aprenda também sobre madeiras, parte elétrica, regulagem (set-up) e acabamento.

Carga Horária:

8h/dia (das 10h às 18h)

Duração: 5 dias– 40h

Obs: o curso é individual, ou seja, o aprendiz terá total atenção e orientação do mestre luthier.

Custos e modalidades de pagamento:

Valor total do curso: R$ 4000

Incluso:

5 dias de aula - 8h/dia

Kit de madeiras (Braço, Corpo e Escala) + Avental

Kit peças (Captadores, Tensor, Trastes, Potenciômetros, Tarraxas)

Formas de pagamento:

1. Pagamento em dinheiro ou depósito bancário no total de R$ 4000 = matrícula de R$ 500 
(reserva de vaga) e restante, R$ 3500, até a semana anterior ao início do curso (o depósito 
pode ser parcelado).

2. Pagamento via PagSeguro, checar disponibilidade com o Luthier.



Dados para depósito:

Lucas Caracik de Camargo Andrade

CPF 36891051886

Banco Santander 033

CC 01004305-3

Ag 3423

Turmas

O curso intensivo é pode ser agendamento durante todo o ano, de acordo com a 
disponibilidade do luthier e do aluno. Basta ligar, enviar mensagem ou enviar e-mail para 
checar a possibilidade de realização do curso em semanas específicas.

Descontos

O aluno e ex-aluno da Caracik Guitars terá desconto em todos os workshops e cursos que vier a
fazer na escola.


