
 

 

 

 
 

Seminário Comemorativo dos 70 Anos do IEL-IBAPE-RJ 

70 Anos no Compromisso com o Aperfeiçoamento da Engenharia Legal 

 

 

Data 
 

10 de março de 2023. 

 

 

Local 
 

Auditório do Clube de Engenharia, Av. Rio Branco, 124, 20º andar, Centro, RJ. 

 

Programação 
 

8h Credenciamento 

8h30 Abertura 

9h 

Tema 

Painel 1 

Panorama das perícias judiciais nas áreas de engenharia e arquitetura 

10h15min Coffee-break 

10h45min 

Tema 

 

Palestrante 

Painel 2 

O Estado da Arte das Normas Técnicas: Perícias de Engenharia, Inspeção 

Predial (novas partes) e Avaliação em Massa para Fins Tributários 

Eng. Civil e Eletricista Frederico Correia Lima Coelho 

12h Almoço(*) 

14h 

Tema 

Palestrantes 
 

Tema 

Palestrante 

Painel 3 

Soluções para caça-vazamentos 

Vagner di Giosa e Rodrigo Nogueira 
 

A importância do projeto de impermeabilização 

Arq. e Urb. Renato Giro 

15h15min Coffee-break 

15h45min 

Tema 

 

Coord. Mesa 

Painel 4 

Atuação do Perito e do Assistente Técnico na Resolução Extrajudicial de 

Conflitos 

Eng. Civil Paulo Nascimento 

17h Encerramento 
 

(*) O almoço é livre, porém, nesse dia, será realizado o tradicional almoço mensal do Clube 

de Engenharia, de comemoração dos aniversariantes do mês, com homenagem especial 

ao IBAPE-RJ. O almoço será no salão do 24º andar, a compra antecipada do ticket é feita 

diretamente com o Clube de Engenharia, com Juliana, pelo telefone (21) 2178-9235. 

 

Inscrições 
 

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela plataforma Hotmart, nos links: 
 

Categoria Inscrição Presencial 

Associados IBAPEs https://pay.hotmart.com/X79196149G?off=rcv8ncz5 

Associados 

Entidades Parceiras 
https://pay.hotmart.com/X79196149G?off=keyh5vnc 

Não Associados https://pay.hotmart.com/X79196149G?off=td7yccnz 
 

Categoria Inscrição Virtual 

Associados IBAPEs https://pay.hotmart.com/X79196149G?off=ov5hm4iw 

Associados 

Entidades Parceiras 
https://pay.hotmart.com/X79196149G?off=04ecnn8v 

Não Associados https://pay.hotmart.com/X79196149G?off=ct3xqe6b 

 



 

 

 

 
 

 

 

Informações adicionais e Condições 
 

As vagas são limitadas. 

 

As inscrições se encerram na data-limite de 02/03/2023. 

 

Excepcionalmente, desde que existam vagas disponíveis, serão aceitas inscrições após 

a data-limite. 

 

A data-limite não garante a disponibilidade de vagas, sendo recomendável a efetivação 

da inscrição com antecedência. 

 

Na hipótese de cancelamento, os inscritos serão avisados, através de mensagem 

eletrônica. 

 

Em caso de cancelamento, haverá reembolso integral do valor pago. 

 

Na hipótese de desistência, o cancelamento da inscrição deverá ser solicitado através 

de comunicação enviada por mensagem eletrônica para o IBAPE-RJ, estando sujeito às 

seguintes condições: 

 

a) o inscrito poderá solicitar o cancelamento da inscrição até 7 (sete) dias antes do 

Seminário, havendo nesse caso a devolução integral do valor pago; 

 

b) nos casos de cancelamentos solicitados após esse prazo ou de não 

comparecimento, não haverá devolução do valor pago. 

 

Condições para participação virtual 
 

O Seminário será transmitido ao vivo e não haverá gravação para acesso posterior. 

 

Para transmissão do evento, será utilizada a ferramenta Zoom. 

 

O cadastro gratuito no Zoom pode ser realizado no site: https://zoom.us/signup, que 

permite acesso por computador e por celular. 

 

É necessário estar cadastrado no Zoom, com o nome completo, para que o ingresso à sala 

virtual seja liberado. 

 

Para acesso, o participante deverá fazer o login no aplicativo e informar os códigos que 

serão enviados, por mensagem eletrônica, na semana do Seminário. 

 

Somente usuários identificados com a inscrição confirmada terão o ingresso permitido na 

sala virtual. 

 

O acesso ao aplicativo deverá ser realizado com o microfone e a câmera desligados e os 

microfones deverão ser mantidos desligados durante o evento, para que não haja 

interferências de sons externos. 

 

Dúvidas ou comentários poderão ser enviados, pelo chat do aplicativo, que será 

acompanhado pela coordenação do evento. 

 

O IBAPE-RJ não se responsabiliza por problemas técnicos de internet ou equipamentos dos 

participantes. 

 

 



 

 

 

 
 

Investimento 
 

Categoria Presencial Virtual 

Associados IBAPEs e 

Estudantes Graduação 
R$ 250,00 R$ 360,00 

Associados de 

Entidades Parceiras 
R$ 275,00 R$ 405,00 

Não Associados R$ 300,00 R$ 450,00 

 

O valor para "Associados" é reservado aos Associados dos IBAPEs de qualquer unidade 

federativa. 

As inscrições somente estarão confirmadas mediante pagamento. 

 

 

 

 

IBAPE-RJ 

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia 

do Estado do Rio de Janeiro 

 

Av. Rio Branco, 173 / 4º pavimento, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.040-007 

 
Site:           http://ibape-rj.org.br 
Facebook:   @ibaperj 
LinkedIn:    www.linkedin.com/company/ibape-rj 
Instagram: instagram.com/ibaperj 

YouTube:    youtube.com/ibaperj 
Telefones:  (21) 2224-4338 / (21) 98868-8669 

WhatsApp:  (21) 98868-8669 

 
 

 

 

 

   Apoio Institucional 
 

 

 


