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Dicas do coordenador

IBEC realiza palestras para apresentar
Orientação Técnica

A

Orientação Técnica (OT), sugerida pelo IBEC e
aprimorada durante o 1º Fórum Brasileiro de
Custos de Obras Públicas, será apresentada nos
meses de março e abril de 2013, nas regionais que receberam o
encontro. A Palestra Técnica “Orçamentos de Obras Públicas Apresentação da Orientação Técnica OT-004-2013-IBEC” será
realizada pelo núcleo da comissão técnica do IBEC, composta
pelos engenheiros Paulo Roberto Vilela Dias (coordenador da
OT), Francisco das Chagas Figueiredo (membro da Comissão
Técnica da OT do DF), Wilton de Alvarenga Vianna Baptista
(membro da Comissão Técnica da OT de MG) e Marcio Soares da
Rocha (membro da Comissão Técnica da OT do CE).

O

IBEC de São José dos Campos desenvolve, há
10 anos, cursos de Pós Graduação e MBA
voltados ao setor de maior crescimento na
região: a construção civil. A cidade se destaca pela
concentração de polos industriais na região e pelo
crescimento urbano focado no mercado de trabalho. Um
dos grandes atrativos dos cursos é a flexibilidade de
realização de aulas, isto é, o profissional que ingressar em
sua especialização desenvolverá atividades técnicas e
complementares.
Os cursos são dotados de um Projeto Pedagógico,
demonstrando claramente que o conjunto de atividades
técnicas previstas vai favorecer o desenvolvimento das
habilidades profissionais e competências esperadas. Os
profissionais formados ocupam posições importantes e
colaboram para a construção do país e de melhores
oportunidades.
Adriana Oliveira
Diretora Regional - IBEC São José dos Campos

Missão, Valores e Visão IBEC
Missão: Promover o conhecimento e
reconhecimento da engenharia de custos no país.

A Orientação Técnica estará disponível no mês de março
deste ano no site do Fórum (forumobraspublicas.com.br) e do
IBEC (ibec.org.br). Alguns exemplares da versão impressa serão
distribuídos nas palestras. Confira as datas das palestras que vão
acontecer das 14h às 18h.

Cronograma
Rio de Janeiro: 05/03/13
Belo Horizonte: 07/03/13
Vitória: 12/03/2013
Cuiabá: 14/03/13
Fortaleza: 22/03/2013
Brasília: 26/03/2013 (a confirmar)
Florianópolis: 04/04/13

Visão: Através da promoção da engenharia de
custos, garantir o preço socialmente justo.

São Paulo: 09/04/13

Valores: Ética, respeito, transparência,
responsabilidade social, sustentabilidade.
Regionais IBEC:
Aracaju/SE, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF , Campinas/SP, Cuiabá/MT, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB,
Rio de Janeiro/RJ, São José dos Campos/SP , São Luís/MA, São Paulo/SP, Vitória/ES. Novas: Curitiba/PR, Goiânia/GO,
Recife/PE, Salvador/BA.

