Regulamento - Prêmio Lares IBAPE/SP

1)

O IBAPE/SP, tem por objetivo, entre outros, o de aprimorar, divulgar

e transmitir o conhecimento técnico nas áreas de avaliações, perícias,
inspeções de engenharia no Estado de São Paulo, realizar cursos
especializados, estimular o ensino, a formação profissional, a especialização
e o aprimoramento técnico dos profissionais de nível superior. A filiação ao
Ibape/SP é facultativa aos interessados.
2)

O Prêmio LARES IBAPE foi instituído em 2017 a partir da parceria

da LARES (Latin American Real Estate Society) e IBAPE – SP (Instituto
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo). O Prêmio
tem como finalidade fomentar, identificar, reconhecer e divulgar a produção
de pesquisas de alta qualidade relacionadas com o setor imobiliário.
3)

Os artigos que concorrerão a este prêmio deverão abordar temas

relacionados à “Avaliação e Estudos de Mercado”.
4)

Será concedido prêmio ao primeiro e segundo melhores artigos

avaliados:
1º Lugar – Participação de forma gratuita em Quatro (4)
cursos de extensão oferecidos pelo IBAPE/SP ;
2º Lugar – Participação de forma gratuita em Dois (2)
cursos de extensão oferecidos pelo IBAPE/SP .

5)

Para que os vencedores possam participar de cada um dos cursos

escolhidos, deverá ele:
a) promover a tempestiva inscrição de modo a que não fique sem a
vaga desejada;
b) comunicar-se com o IBAPE por e-mail, com três dias de
antecedência da data prevista para o curso, a fim de confirmar sua realização;

6)

Em caso de cancelamento de algum dos cursos escolhidos pelo

vencedor o mesmo terá direito de eleger outro curso de sua livre escolha
programado pelo IBAPE, a se realizar no ano de 2019/2020.
7)

Os cursos disponibilizados aos vencedores por conta do presente

acordo devem ser aqueles programados e previstos para se realizar em
2019/2020, sendo intransferível e improrrogável o direito ora conferido para
outro exercício. Em caso de ausência/desistência ou não inscrição dos
vencedores em relação aos cursos ainda disponíveis para o ano de 2019 e
2020, caducará o direito ora conferido.
8) O IBAPE/SP não se responsabiliza pelos custos que os vencedores
poderão ter para participarem dos cursos elegidos, tais como,
hospedagem, alimentação, deslocamento, dentre outros.
9) O curso poderá ser escolhido independentemente de sua carga horária.

