QUER CONHECER OS SERVIÇOS DO FAZ MAKERSPACE?
SEJA UM ASSOCIADO!
PLANO
Valor mensal

Avulso
-

Créditos por mês

-

$ Crédito extra/avulso

25,00

Estudante
49,00
6
+2 créditos

Light
99,00
6
+2 créditos

Hobby
249,00
20
+4 créditos

de bônus para quem
assinar em março de 2018

de bônus para quem
assinar em março de 2018

de bônus para quem
assinar em março de 2018

20,00

20,00

20,00

Maker
899,00*

ilimitado **

Quanto vale cada crédito?
1 hora

Corte a laser
Fresa CNC
Plotter de recorte
Vacuum forming
Prensa de camiseta
Impressão 3D
Bancada de eletrônica
completa: osciloscópio,
fontes DC e solda SMD
Oficina básica
Uso das ferramentas manuais +
elétricas leves: ferro de solda,
multímetro, lixadeira, parafusadeira,
furadeira de coluna, serra tico tico de
bancada, furadeira comum, lixadeira de
cinta, dobra de acrílico, esmeril.

2 horas

4 horas

4 horas***

LIVRE

Oficina completa
Uso da bancada de marcenaria e das
ferramentas pesadas, incluindo: tupia,
serra de trilho, desengrossadeira,
máquina de solda, policorte. Uso
liberado somente com
acompanhamento ou após curso
preparatório básico.

1 hora

2 horas

4 horas

Assessoria técnica
Acompanhamento presencial por
técnico do FAZ. Somente sob
solicitação do cliente, para apoio e
instrução.

1 hora

Benefícios adicionais para os associados do FAZ
Desconto em cursos
Mentoria especializada****
Espaço privativo para
guardar materiais e projetos

-

10%
✓

10%
✓

15%
✓

20%
✓

-

-

-

1 caixa

1 estante

R$ 19,00

R$ 19,00

R$ 49,00

R$ 49,00

por acompanhante
(valor diário)

por acompanhante
(valor diário)

por dependente
(valor mensal)

por dependente
(valor mensal)

-

-

-

✓

Compartilhamento de
créditos por equipe

-

Serviços de apoio
(correspondência, central de
recados, etc.)

-

* O plano maker tem duração mínima de 3 meses e não pode ser contratado por somente um mês.
** O plano maker pode ser usado por uma pessoa (o titular da conta) de forma totalmente ilimitada. Caso o titular tenha dependentes, serão considerados
para fins de controle 200 créditos por mês que serão compartilhados pelo grupo. Neste caso, os créditos excedentes deverão ser adquiridos à parte, ao valor
de R$ 20,00/crédito extra.
*** O uso das ferramentas manuais e das ferramentas elétricas leves está liberado para os clientes avulsos para acabamento de projetos feitos em outras
máquinas, sem cobrança de crédito adicional.
**** A sessão de mentoria deve ser agendada previamente e está limitada a 1 hora por associado por semana

