
 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

Pauta: Definição das estratégias para o curso da Valec 

Data: Quarta-feira, 08 de setembro de 2021 

Local: Plataforma Elos 

 

Presentes: 

 Eng. Emmanuel – Presidente do IBAPE 

 Eng. Juarez Dantas – Diretor Financeiro 

 Eng. Ricardo – Diretor de Relações com Associados 

 Eng. Ana Tourinha – Diretora de Eventos 

 Eng. Wallace – Diretor Cultural 

 Ana Isabela – Assistente Administrativo 

 

Assuntos propostos: 

- Divulgação do Curso de Avaliações 

- Evento do Sindicondomínio 

- Curso da Valec 

- Curso da FUNAI 

- Evento do dia 21/09 

- Convênio CONFEA 

- Aprovação do regimento das Câmaras Técnicas 

Acompanhamentos e definições: 

Ricardo apresentou os comentários de Ana Tourinho referente ao regimento. Está 

aprovado a partir de hoje e será publicado amanhã. Sobre os cursos, foi solicitado ao 

Juarez a criação de banner para divulgação de “últimos dias” para inscrição nos cursos. 

Não foi acatado pela diretoria variação de valor solicitado para não filiado com interesse 

no curso. Foi aceita proposta do Emmanuel para que o mesmo se filie e obtenha 

desconto. Juarez enviará o link personalizado pela compra.Será feito posteriormente 

discussão sobre pagamento proporcional aos meses de filiação para a anuidade. Sobre o 

SINDICONDOMÍNIO, a data ainda será fechada e a proposta é de levar os temas 

pertinentes ao IBAPE. Wallace disse que falando com Samuel (síndico) o mesmo 

pontuou que há interesse em contratação de cursos ministrados pelo IBAPE. Está em 

discussão a plataforma em que ocorrerá o curso. Acerca do curso da VALEC, 



 

 

solicitaram uma live amanhã para tratar acerca do curso, às 14:00. Wallace sugeriu uma 

parceria com IBAPE SP sobre engenharia de custos, A3. Juarez e Ana se 

disponibilizaram a participar. Sobre a FUNAI, entrou em contato com interesse em 

cursos de avaliação de imóveis rurais, Emmanuel verificará sobre quem ministrará. 

Acerca do IBAPE Online, Juarez informou que o evento já está publicado, porém ainda 

falta a pauta do evento. Emmanuel dispõe que o IBAPE iniciará falando acerca das 

comissões técnicas, enfatizando que será a primeira vez que haverá esta equipe formada. 

Logo após será a chamada para os professores convidados. Os mesmos trarão os estudos 

já desenvolvidos, a partir destes fazerem os debates técnicos. Juarez apresentou as 

últimas atualizações na plataforma do site do IBAPE, apresentando a área para os 

profissionais filiados, como será o modo de exibição para os filiados e não filiados. 

Apresentou como será feita a gestão dos filiados na plataforma pela secretária. Foi 

solicitado que os diretores façam a atualização de seus currículos. Dentro da plataforma 

também estará disponível compras, emissão de certificados além de possibilidade de 

seguidores. Emmanuel sugeriu que haja notificações automáticas para o e-mail 

cadastrado.  Confirmado o curso para os dias 13 a 16 de setembro, Ricardo encaminhará 

a arte que será fornecida.  

 

 

 

Brasília, 08 de setembro de 2021 
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