REGULAMENTO DO “COWORKING ASSENAG ENGENHEIRO RICHARD GEBARA”
Novembro de 2018

Regulamento do “COWORKING ASSENAG
ENGENHEIRO RICHARD GEBARA”

Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Bauru (ASSENAG)
Âmbito
O presente regulamento tem, designadamente, como objetivo, a definição de regras
de acesso e de funcionamento do espaço “COWORKING ASSENAG ENGENHEIRO
RICHARD GEBARA”, a fixação das condições de utilização dos serviços
disponibilizados e da formalização do processo de inscrição.
Objetivos
1. O ASSENAG Coworking tem como principal objetivo apoiar associados e
estudantes de Engenharia/Arquitetura/Agronomia do último ano de estudo no
processo de desenvolvimento e consolidação da sua atividade profissional,
disponibilizando o acesso a um espaço de trabalho compartilhado, bem como a
diversos serviços que facilitam a sua implementação e crescimento no mercado de
trabalho.
2. O Coworking potencializa a cooperação e produtividade de todos os utilizadores,
gera sinergias e facilita o estabelecimento de redes de contatos.
Destinatários
Podem utilizar o coworking, associados da ASSENAG, inclusive os estudantes de
Engenharia/Arquitetura/Agronomia em seu último ano.
Modo de utilização
1. O horário de funcionamento do Coworking é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às
17h30, todos os dias úteis, reservando-se o acesso aos diversos espaços, aos
serviços disponíveis e restantes equipamentos de uso comum, exclusivamente
durante este horário.
2. O utilizador obriga-se a usar todo o espaço e, mais concretamente, a área que lhe
for designada com os cuidados de conservação necessários à manutenção do local
nas condições em que lhe foi entregue e que reconhece serem boas.
3. Durante os períodos em que frequentar o Coworking, cada utilizador deve dirigir-se
aos outros com respeito, contribuindo ativamente para fomentar um bom ambiente de
trabalho para todos.
4. O utilizador obriga-se a guardar sigilo sobre qualquer informação de natureza
profissional que obtenha a respeito dos outros utilizadores.
Serviços base
1. O espaço “ASSENAG COWORKING” integra uma sala única, ampla, com acesso
ilimitado à internet, estruturada em seis mesas contabilizando 15 lugares, em
ambiente climatizado com sistema de ar-condicionado.
2. A Sala do Associado, localizada no piso superior da ASSENAG, está disponível para
utilização dos coworkers e respectivos clientes ou convidados, mediante agendamento
prévio na secretaria da ASSENAG e disponibilidade.
3. Os coworkers consomem a água, eletricidade e internet existentes no edifício da
ASSENAG gratuitamente.
4. São disponibilizados ainda serviços de impressão, máquina de café e um serviço de
escritório virtual em parceria com a ShareOffices, bem como biblioteca física e virtual.
Utilização dos espaços e equipamentos
1.Todos os equipamentos e espaços de utilização comum devem ser mantidos limpos
e em bom estado de conservação.
2. Os utilizadores são responsáveis pela boa manutenção do mobiliário colocado à
sua disposição, sendo também responsáveis pela sua reparação ou substituição em
caso de danos provocados por si ou por terceiros à sua responsabilidade.

3. Recomenda-se aos utilizadores do Coworking a utilização eficiente de todos os
equipamentos de uso comum, eletricidade e água.

Tarifas
1. Para a utilização da área de coworking não há custo, basta ser associado, mesmo
os estudantes de Engenharia/Arquitetura/Agronomia em seu último ano.
2. Impressões:
A4 (Preto e Branco) - R$ 0,25;
A4 (Colorido) - R$ 0,65;
A3 (Preto e Branco) - R$ 1,15;
A3 (Colorido) - R$ 1,25;
A2 (Ambos) - R$ 2,50;
A1 (Ambos) - R$ 5,00;
A0 (Ambos) - R$ 10,00.
● As impressões destacadas em negrito podem ser feitas na própria ASSENAG. As
demais são entregues na ASSENAG no dia seguinte após as 14h, através de
convênios firmados com várias empresas de Bauru.
3. Máquina de café:
Café normal – R$ 1,00;
Outros – R$ 3,00.
Pagamento
1. Para o pagamento das impressões, será cobrado no final de cada mês, pagamento
deverá ser efetuado na secretaria da ASSENAG.

