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Dicas do coordenador

N

ormalmente, na
época de início de
ano, é comum
estarmos todos cheios de
boas intenções e muitas
metas. Estabelecemos
muitos objetivos na mente e
nos dispomos a dar o melhor
dos nossos esforços para
tantas coisas diferentes que
perdemos o foco,
eliminamos o filtro que nos
permite enxergar as
oportunidades e, na melhor das intenções,
comprometemos o ano que se inicia.

São José dos Campos
Gestão Estratégica de Custos: 01/02/2013
Avaliações, Perícias de Engenharia e Gestão de Contratos:
22/02/2013
Gerenciamento de Empreendimentos: 01/02/2013
Gerenciamento de Projetos: 01/02/2013
Gestão em Perícia Ambiental: 01/02/2013
Gestão e Engenharia de Petróleo e Gá: 25/01/2013
Vitória
Gestão Estratégica de Custos: 01/02/13
Gerenciamento de Empreendimento: 01/02/13
Cuiabá
Gestão Estratégica: 01/02/13
Gerenciamento de Empreendimento: 01/02/13

João Pessoa
Após o estabelecimento dos objetivos e Gestão e Engenharia de Petróleo e Gás: 23/02/2013
detalhamento das metas, o passo mais significativo é
verificar qual comportamento e quais variações de valor Rio de Janeiro
são atribuídas a seus projetos ao longo do tempo, sejam Gestão Estratégica de Custos: 26/01/2013
eles profissionais, pessoais ou familiares. Ou seja, o Gerenciamento de Empreendimentos: 26/01/2013
passar do tempo vai depreciar seus projetos ou valorizar Gerenciamento de Projetos: 22/01/2013
os mesmos?
São Paulo
Algumas coisas perdem valor com o passar do Gestão Estratégica: 22/02/13
tempo. Envelhecem, se desgastam, ficam ultrapassadas e Gerenciamento de Empreendimento: 22/02/13
são substituídas. Enquanto outras se valorizam e, quanto
mais o tempo passa, mais importância adquirem.

O IBEC marcará presença na Feicon e na Brazil
Road Expo
Os grandes vencedores, aqueles que
verdadeiramente atingirão o ponto mais alto do pódio de
O IBEC estará presente em duas feiras no mês de Março.
satisfação, realização e felicidade, serão os que puderem
aprender a colocar o tempo correndo a seu favor, como De 12 a 16, será na Feicon e, entre os dias 19 e 21, na Brazil Road
seu aliado. E ele será um parceiro incansável, constante, Expo.
www.brazilroadexpo.com.br
www.feicon.com.br
confiável, que estará sempre presente e atuante.
Fernando José da Rocha Camargo
Coordenador da Pós-Graduação e Vice-Presidente
Executivo do IBEC

Início das aulas pelas nossas regionais
Belo Horizonte
Gestão Estratégica: 22/02/13
Gerenciamento de Empreendimentos: 22/02/13
Brasília
Gestão Estratégica: 22/02/13
Gerenciamento de Empreendimentos: 22/02/13

Missão, Valores e Visão IBEC
Missão: Promover o conhecimento e reconhecimento da
engenharia de custos no país.
Visão: Através da promoção da engenharia de custos, garantir o
preço socialmente justo.
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.

