
Curso de Regulagem (Set-up)1

Sobre:

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

Com dinâmica fluída entre exposições teóricas e aulas majoritariamente práticas, o (a) aprendiz
conhecerá a ciência por trás da regulagem e manutenção de guitarras, contrabaixos, violas e 
violões.

Durante os cursos haverá referência a material bibliográfico e serão disponibilizadas cópias 
parciais dos mesmos sempre que necessário.

Ao final do curso o aluno estará apto a realizar regulagens e confecção de elétrica em 
instrumentos de cordas dedilhadas. Por fim, 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

caracikguitars@gmail.com

www.caracikguitars.com

www.facebook.com/caracikguitars

@caracikguitars

http://www.youtube.com/caracikguitars

1� curso voltado à regulagem de instrumentos de corda dedilhada

http://www.youtube.com/caracikguitars
https://www.instagram.com/caracikguitars/
http://www.facebook.com/caracikguitars
http://www.caracikguitars.com/


Informações:
Curso de Regulagem (Set-Up) 

Aprenda a regular guitarras, contrabaixos, violas e violões. Desde a limpeza até a confecção da 
pestana e entrastamento do instrumento, aprenda também a ciência envolvida no processo de 
retífica dos trastes e elétrica.

Duração: 12h – o curso pode ser feito em 2 dias(6h/dia), 3 dias (4h/dia) ou 4 dias (3h/dia).

Custos:

Curso Individual – pagamento em até 12x sem juros via PagSeguro: 
https://www.caracikguitars.com/product-page/curso-de-regulagem-set-up 

Pagamento à vista com desconto de 10% - dados para depósito (transferência):

Banco Santander 033

Ag 3423

Cc 01004305-3

Lucas Caracik de Camargo Andrade

CPF 36891051886

Programação do curso:

Aula 1 Sobre o instrumento 
(construção, componentes, 
etc...)

Como avaliar um instrumento

Aula 2 Confecção da pestana (nut) Sobre o braço (construção, tensor, 
etc...) e a retífica dos trastes

Aula 3 Como colocar/retirar 
trastes

Retífica (exercícios)

Aula 4 Sobre cavaletes e pontes 
(oitavas e ação)

Sobre os reparos mais comuns

Aula 5 Sobre a limpeza do 
instrumento

Sobre a parte elétrica (principais 
ligações, componentes e medições)

Aula 6 Regulagem (exercícios) Regulagem do instrumento 
(exercícios)

Datas e Horários

Checar disponibilidade com o professor através de e-mail (caracikguitars@gmail.com) ou 
whatsapp (11 987929260).

Descontos

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