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O IBEC e seu projeto de
responsabilidade socioambiental

O

IBEC, comprometido com a responsabilidade
social e preocupado em proporcionar maior
qualidade à escolarização da população de baixa
renda, lançou no dia 25 de setembro de 2012 o projeto
IBEC Social. Além de promover a inclusão digital de
jovens e adultos, o IBEC busca facilitar a introdução e
permanência destes no mercado de trabalho através do
Programa de Empregabilidade para Técnicos em
Engenharia de Custos (PROTEC).

IBEC Social realiza caminhada ecológica

D

ando sequência a sua proposta pedagógico
social, o IBEC SOCIAL realizou, em 15 de
novembro de 2012, uma caminhada ecológica na
Serra Grande de Niterói com alunos, professores e ecologistas. A
caminhada teve início na Vila Progresso e atravessou a Serra, em
área de rara beleza e boa conservação da cobertura vegetal. O
IBEC tem a proposta de atuação com profunda preocupação
socioambiental, o que inclui o sequestro de carbono de todas as
atividades que realiza.

O objetivo do programa é introduzir o conceito da
ciência do custo na educação de base, formando novos
gestores desta ciência e garantindo assim
empregabilidade nesse setor em expansão. Além disso,
espera-se que nos próximos anos, cresça o número de
profissionais especializados atuando no segmento da
Engenharia de Custos.
Para o presidente do instituto, eng. Paulo Vilela
Dias, o projeto vai criar mais oportunidades de
especialização para alunos do ensino técnico. “Vimos
que falta especialização para este segmento tão
importante na engenharia. Por isso criamos o programa,
incentivando a continuação dos estudos e garantindo uma
educação de qualidade no campo da Engenharia de
Custos no país,” disse.
O IBEC Social oferece aulas de apoio escolar e
informática além de doar cestas básicas procurando
minimizar situações emergenciais. As atividades que
também incluem apoio à cultura e ao meio ambiente são
acompanhadas por pedagogos e assistentes sociais.
As aulas possuem carga horária de 9 horas semanais e são
ministradas por professores experientes, além disso, um
pedagogo e um assistente social realizam o
acompanhamento das atividades.

Missão, Valores e Visão IBEC

Missão: Promover o conhecimento e reconhecimento da
Acesse o site http://ibec.org.br/institucional- engenharia de custos no país.
2/ibec-social/ e conheça mais sobre o IBEC Social. A
Visão: Através da promoção da engenharia de custos,
sede fica localizada à Rua Eduardo Luiz Gomes nº 13, no
r
n
i
o preço socialmente justo.
a
t
r
ga
centro de Niterói e suas filiais estão situadas na Rua Sete
de Setembro nº 43, 9º andar, no centro do Rio e na Rua
Valores: Ética, respeito, transparência, responsabilidade
Comendador João Carneiro de Almeida nº 133, no
social, sustentabilidade.
Engenho de Dentro.
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.

