
Co.Sewing - Agendamento e Regras para Usuários* 
 
O Co.Sewing HKTH é o espaço para criar e construir MODA através do             

compartilhamento de materiais e ideias. Bem localizado, dispõe de várias máquinas           
industriais e domésticas, mesas para corte de tecidos, equipamentos básicos para           
modelagem e Wi-fi. O objetivo é ser um ambiente colaborativo, compartilhado,           
agradável e enriquecedor, e para isso é preciso respeitar as seguintes normas e             
condutas: 
 

Horários 

 

VERIFICAR QUADRO DISPONÍVEL NO SITE 

 

Valores 

O valor cobrado pelo uso é de R$0,00 (ZERO reais) pelo período de 02 horas (nos 
turnos disponíveis do site).O período não pode ser fracionado e deve ser usado 

integralmente no turno agendado.  
  

 
Valores correspondem ao uso do local e dos equipamentos, não caracterizando aula ou monitoria. 

 
Local: Hakathi Instituto de Moda - Praça XV de Novembro, 312 - sala 801. 
 
Agendamento: Para agendar o uso, é preciso você agendar data e período no site,              
ser aluno matriculado regularmente da Hakathi e estar em dia com seus            
vencimentos. 
 

Este local é compartilhado com demais usuários, e algumas condutas são           
necessárias para manter a ordem e funcionalidade do local: 
 

1.  Ambiente 
 

· Procure usar um tom de voz baixa nas conversas e evitar a reprodução de               
áudios de qualquer espécie a fim de preservar o bom convívio e permitir o              
desenvolvimento de trabalhos no ambiente; 

· No local é permitida a permanência apenas do aluno cadastrado, e não é              
permitida a entrada de acompanhantes; 

· Procure identificar o equipamento e pertences que você está utilizando; A            
escola não se responsabiliza por objetos individuais dos locatários.  

· Neste local, podem permanecer apenas usuários com horário agendado, não           
permitindo acompanhantes. 

· Alimentos e bebidas devem ser consumidos fora do ambiente  
.  
  

*Agendamentos e Regras sujeitos a alterações. 



2.   Dos valores: 
  

· · Os horários são correspondentes a hora/relógio e não podem ser            
fracionados.  
·Agendamento corresponde ao uso do local e equipamento, e não incluem           
aula ou monitoria; 
  
3.   Dos materiais: 

  
· O Co.Sewing disponibiliza máquinas industriais e domésticas, mesas para          
modelagem e corte, quadro branco e Wi-fi para uso coletivo.  
· Materiais como tecidos, papel craft, tesouras, linhas, agulhas, réguas,          
aviamentos em geral e demais insumos, são de responsabilidade do usuário; 
  

 
4. Das Máquinas: 

 
· As Máquinas domésticas estarão disponíveis sem agulhas, bobinas e linhas;           

esses itens são de responsabilidade do usuário; 
· Caso quebre a agulha ou danifique qualquer equipamento, o usuário será            

responsabilizado; 
 

5. Da Segurança: 
 
Para sua segurança neste local, é preciso:  
 

· Estar com cabelos amarrados; 
· Utilizar calçados fechados e sem salto; 
· Não utilizar pulseiras, colares, fones de ouvido, ou qualquer outro objeto            

dependurado que possa  criar situações de risco;  
· Não usar nem apoiar celular na bancada da máquina de costura; 
· Estar atento à temperatura do ferro de passar e desligá-lo ao terminar de              

usar; 
 

O local é monitorado por câmeras de segurança e as imagens são protegidas nos              
termos da Lei. 
 

*Agendamentos e Regras sujeitos a alterações. 


