Re g ra s d o E s p a ç o d o F a z e r
O espaço do fazer é uma oficina que se destina ao uso
coletivo e democrático, para fazeres diversos, e os seus
membros devem zelar pelas regras do espaço bem como
desfrutar dos benefícios
1 - Para usar o espaço em projetos pessoais é necessário
ser um membro, ou seja , ser parte do corpo responsável
pelo espaço, assim como mostrar qualificação para uso das
máquinas e ferramentas.

2 - Visitantes são bem vindos , devendo estar acompanhado
de um membro para
o uso de máquinas e ferramentas,
sendo exceção os cursos e oficinas.

3 - Segurança é importante , se você não tem certeza de
como usar corretamente uma ferramenta, não use as
amquienas tem graus de habilidade para seu uso.
obrigatoro o uso de EPIS

4 - Se quebrar algo, conserte. Se você tem dúvidas de de
como fazê-lo, peça ajuda. Não faça ninguém se sentir mal
por quebrar algo, ajude-os a entender a razão do acontecido
para que não se repita.

5 -

Sempre deixe o espaço melhor do que você achou. Limpe e

guarde

depois

de

usar.

Ferramentas

e

materiais

devem

ser

devolvidos aos lugares onde foram encontrados , assim outros
membros podem usá-lo.

6 -De todos os usuários é esperado que se mantenha um
ambiente seguro e limpo.

7 - Não será tolerado nenhum tipo de discriminação no
seja
por
cor,
classe
social,
sexo,
religião,
espaço,
aparência , educação prévia , ou qualquer outra que não
imaginamos por serem absurdas e desnecessárias, tal qual
as já citadas.

8 - O espaço de fazer não é um depósito de armazenagem,
projetos e materiais que não seguirem essa regra serão
considerados
doações,
sendo
seu
fim
decidido
pelos
membros do espaço.

9 - Projetos em execução podem ser armazenados em áreas
designadas , sendo o limite de espaço correspondente ao
número de projetos que necessitam dele.

10 - Não poderão ser armazenados no espaço materiais e
substâncias ilícitas. O espaço não se responsabiliza pelos
pertences pessoais de seus membros.

11 - os materiais são de uso coletivo. Qualquer coisa que
não for, deve ser devidamente indicado/ etiquetado.
--

12 -O uso do espaço será coletivo, podendo porém ser
para
atividades
específicas,
como
aulas
,
reservado
oficinas, palestras, laboratórios. O calendário do espaço
estará disponível na parede e na internet.

13
Os
membros
e
visitantes
deverão
respeitar
o
calendário , não interrompendo as atividades e respeitando
os limites determinados do espaço.
14 - Todas as atividades devem ser acompanhadas por um
membro, que deve estar presente durante o evento.
15 - A reunião dos membros será divulgada na internet e na
parede, com ao menos um mês de antecedência.

16 - O espaço será gerido horizontalmente
membros a partir dos princípios da sociocracia.

17 - o espaço de fazer é
aberto
e
encoraja
seus
princípios.

baseado nos
membros
a

pelos

seus

ideais do código
seguirem
estes

18 - Os materiais disponíveis no espaço se dividem entre
duráveis – não devem ser retirados da sala e não duráveis podem ser usados e deixar o espaço.

19 - Projetos pessoais que usem materiais em excesso
deverão dar uma contribuição para o espaço em troca do
uso.
20 - A reposição de materiais depende da boa vontade e
articulação de seus membros para conseguir verbas e
doações.
21 - As doações para o espaço devem ser analisadas
mensalmente pelo comitê dos tesouros e devidamente
encaminhados evitando acúmulos de materiais ociosos.

