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1. Introdução 

 

O Processo de Certificação foi desenvolvido com o objetivo de atingir e 

promover um nível de referência mundialmente aceito por organismos que 

proveem certificação. A certificação em Engenharia de Avaliações é um meio 

de garantir que o profissional certificado atende aos requisitos do esquema 

de certificação. A confiança nos respectivos esquemas de certificação é 

alcançada por meio de um processo globalmente aceito de avaliação, 

conforme Norma ABNT NBR ISO/IEC 17024/2013  

O Regulamento específica requisitos que a Certificação em Engenharia de 

Avaliações atuem de uma forma consistente, comparável e confiável, 

atendendo aos requisitos que o mercado necessita ou deseja. 

Considerando que o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 

Engenharia – IBAPE, por ser a entidade legal que congrega as entidades 

estaduais formadas por profissionais e empresas atuantes nas áreas de 

avaliações e perícias de engenharia;  

Considerando que o IBAPE faz parte do Colégio de Entidades Nacionais – 

CDEN – órgão consultivo do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

– CONFEA;  

Considerando que o IBAPE está filiado a organismos internacionais que 

tratam do aprimoramento dos profissionais, como a UPAV (Unión 

Panamericana de Asociaciones de Valuación) e de normas internacionais de 

avaliação, como o IVSC (International Valuation Standards Council);  

Considerando que dentre seus objetivos estatutários contempla a 

Certificação Profissional;  

Considerando que o aprimoramento técnico constitui um dos mais 

importantes objetivos do IBAPE;  
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Considerando que as tendências modernas para contratação de serviços 

técnicos distinguem a educação continuada e a comprovada experiência e 

capacitação profissional; 

Criou a Comissão Executiva de Implantação da Certificação- CEIC formada 

pelos examinadores indicados na Assembleia Geral de 17 de julho de 2009, 

relacionados a seguir:  

Biaggio Ramos Sarubbi  

Guilherme Brandão Federman  

Ibá Ilha Moreira (in Memorian) 

José Tarcísio Augusto Amorim  

Léo Saraiva Caldas  

José Carlos Pellegrino  

José Fonseca Fernandes  

Francisco Aristio Morato (In Memorian)  

Antônio Sérgio Liporoni  

Rogério Medeiros Ilha Moreira  

Radegaz Nasser Júnior  

Celso Aprígio Guimarães Neto  

Francisco Maia Neto  

Octávio Galvão Neto  

Jorge Sahd Júnior 
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2.  Processo de Certificação em Engenharia de Avaliações. 

2.1. Escopo 
 

Este Regulamento contém princípios e requisitos para um organismo que 

certifica profissionais na área de Engenharia de Avaliações, com requisitos 

específicos e inclui o desenvolvimento e a manutenção do processo de 

certificação.  

2.2. Termos e definições  
 

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da 

Norma ABNT NBR ISO/IEC 17000, e os seguintes.   

A presente Certificação cumpre os termos de definições da ABNT ISO/IEC 

17024. É facultativa e tem por base a avaliação da capacitação técnica dos 

profissionais que se submeterem ao exame elaborado pela Comissão 

Executiva de Certificação do IBAPE.  

 

A presente certificação não é restrita aos associados dos IBAPEs. Todo 

candidato à certificação deve ser inscrito no sistema CONFEA/CREA/CAU-

BR e terá acesso aos correspondentes serviços de Certificação, sem 

qualquer discriminação.  

 

Quanto ao processo de certificação apresentado pelos candidatos devem ser 

observados:   

Clareza e objetividade;  

Atendimento às Normas e graus de fundamentação;  

Diversidade metodológica entre os trabalhos apresentados para análise;  

Relevância do trabalho;  
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A candidatura deve, ainda, ser instruída com os elementos que o candidato 

considere como relevantes, designadamente:  

 

Declaração, em que o candidato expresse:  

 

Inexistência de processos administrativos, judiciais ou disciplinares 

decorrentes do exercício da sua atividade como Engenheiro ou Arquiteto e, 

em particular, no exercício de funções na área da Certificação requerida. 

 

A Comissão Executiva da Certificação- CEC, que sucedeu a CEIC, 

constituída pelo Presidente do IBAPE NACIONAL, pelo Presidente do 

Conselho Consultivo do IBAPE NACIONAL, por três membros do Conselho 

Consultivo e por dois membros da Diretoria Executiva definirá procedimentos 

para concessão, manutenção, renovação, suspensão ou cancelamento da 

certificação. 

 

3. Requisitos gerais  

3.1. Aspectos legais  

3.1.1. Responsabilidade pela decisão sobre certificação  

 

O Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias é responsável 

por, manutenção recertificação, extensão e redução do escopo da 

certificação, e suspensão ou cancelamento da certificação.  

3.1.2. Gestão da imparcialidade  

 

A avaliação dos processos de candidatura proceder-se-á de acordo com o 

estabelecido no Regulamento das Certificações e com o disposto nos 

presentes procedimentos.  
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 É função da Comissão Executiva da Certificação – CEC a avaliação, 

certificação e supervisão, conforme definido nas Normas da ABNT e outros 

documentos pertinentes; formulação de políticas de funcionamento da 

certificação quanto a certificação de pessoas, decisões sobre a certificação, 

implementação de políticas e procedimentos, finanças da certificação e 

delegação de autoridade para quaisquer Comitê ou indivíduos executarem 

atividades definidas em seu nome, e assegurar que as atividades da 

certificação não comprometam a confidencialidade e a imparcialidade da 

certificação, com isso não devem oferecer nem prover treinamento ou ajudar 

na elaboração de tais serviços.  

 

A Comissão Executiva da Certificação nomeia um Comitê de Certificação - 

CC, que é responsável pelo processo e manutenção de cada certame de 

certificação, eleito em Assembleia Geral Ordinária ou Reunião da Comissão 

Executiva da Certificação - CEC, se reunirá com a presença de, pelo menos, 

03 (três) membros 

 

O CC nesta data é constituído pelos seguintes membros da Comissão 

Executiva da Certificação para análise documentação apresentada: 

 

 Radegaz Nasser Júnior; 

 Arival Guimarães Cidade; 

 Osório Aciolly Gatto. 

 

E os seguintes membros suplentes: 

 Octavio Galvão Neto; 

 Francisco Maia Neto; 

 Antonio Sérgio Liporoni. 
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O CC, na primeira reunião que efetuar, em cada Certame, após a recepção 

do processo de candidatura, elaborará um relatório, de acordo com os 

parâmetros e critérios estabelecidos, que submeterá Comissão Executiva da 

Certificação  

 

Esta Comissão Executiva da Certificação é totalmente independente e 

imparcial em relação aos seus solicitantes, candidatos e pessoas certificadas, 

inclusive seus empregados e clientes, tomando todas as medidas possíveis, 

garantindo a ética em sua atuação. 

 

O Comitê a seu critério, poderá solicitar complementação documental. O 

candidato será notificado para apresentá-la no prazo de 30 dias corridos, findo 

o qual, não tendo o mesmo sido entregue, o processo de candidatura será 

indeferido e arquivado. A contagem do prazo para a CEC emitir parecer 

suspende-se até a completa regularização da situação.  

O Comitê poderá convocar o candidato para prestar pessoalmente os 

esclarecimentos julgados necessários.  

 

As pontuações com base nos critérios de avaliação a seguir indicados, serão 

feitas em planilha eletrônica, evitando-se assim a subjetividade nas 

avaliações.  

 

Todas as ligações e esclarecimentos com o candidato serão assegurados 

pelo relator do processo, ou, no caso de impedimento temporário deste, por 

substituto nomeado pelo Comitê. 

 

O exame de certificação obrigatório abrangerá as principais disciplinas dentro 

da área pretendida.    



 
 

8 
 

 

 

 

O Certame de Certificação juntamente com a prova de certificação, será 

realizada, de dois em dois anos,  nos COBREAP’s, - Congresso Brasileiro  de 

Engenharia de Avaliações e Perícias, além de, periodicamente,  em data e 

locais definidos pelo Comitê e a correção das provas deverá ser efetuada 

pelos membros do Comitê com a publicação da relação dos aprovados em 

até 30 dias da realização da prova. 

A Certificação será decidida sempre pela Diretoria do Instituto Brasileiro de 

Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) – Entidade Federativa Nacional,  

a partir da homologação da decisão da Comissão Executiva da Certificação 

(CEC).  

 

Os profissionais aprovados receberão o Certificado correspondente, segundo 

a sua área, podendo apresentar este título nos trabalhos técnicos e em seus 

currículos, indicando a área de certificação.  

 

A Comissão Executiva da Certificação, age com total imparcialidade, sendo 

justa para todos os solicitantes, candidatos e profissionais certificados. Não 

limita por razões financeiras e outras condições restritivas indevidas como 

filiação a uma associação ou um grupo e nem se utiliza de procedimentos 

para injustamente impedir ou inibir o acesso de solicitantes ou candidatos. 

A Comissão Executiva da Certificação é a responsável por esta imparcialidade 

e não permite que pressões comerciais financeiras e outras venha 

comprometer a imparcialidade.  

A Comissão Executiva da Certificação é responsável por analisar, documentar 

e eliminar ou minimizar o potencial conflito de interesses decorrente das 

atividades da certificação.  
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4. Requisitos estruturais  

4.1. Gestão e estrutura da organização  

 

O Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, organismo de 

certificação descreve abaixo as funções, responsabilidades e autoridades da 

direção, do pessoal de certificação e de qualquer comitê.  

O Comitê Certificador é formado pelos engenheiros Radegaz Nasser Júnior, 

Arival Guimarães Cidade e Osório Accioly Gatto, que são responsáveis: 

a) políticas e procedimentos relativos ao funcionamento do organismo de 

certificação;  

b) implementação das políticas e procedimentos;  

c) finanças do organismo de certificação;  

d) recursos para as atividades de certificação;  

e) desenvolvimento e manutenção dos esquemas de certificação;  

f) atividades de avaliação:  

g) decisões sobre certificação, incluindo a concessão, manutenção, 

recertificação, extensão, redução, suspensão ou cancelamento da 

certificação;   

h) disposições contratuais. 

5. Requisitos de recursos   

5.1.  Requisitos gerais de pessoal  
 

O Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, é responsável 

pelo desenvolvimento administrativo e financeiro bem como pelo  

desempenho de todo o processo dos Certames de Certificação, ficando sob a  
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responsabilidade da Assessoria Administrativa Financeira do IBAPE e da 

Secretaria Executiva do IBAPE, tendo duas profissionais competentes para 

desempenhar suas tarefas e responsabilidades específicas: Janete Miranda - 

Assessora do IBAPE e Adriana Piccolo da Costa – Secretaria Executiva do 

IBAPE, devidamente treinadas e capacitadas pela Comissão Executiva da 

Certificação, tendo ciência através de uma  de Declaração de 

confidencialidade, imparcialidade e conflito de interesse. 

Sendo responsáveis pelo atendimento aos candidatos, recebimento e 

protocolo de toda a documentação entregue e envio à Comissão Executiva da 

Certificação para análise dos Trabalhos Técnicos conforme exposto neste 

Regulamento, que é realizado através de uma reunião que conta com a 

participação de pelo menos cinco dos membros do Comitê. 

6. Pessoal envolvido nas atividades de certificação 

6.1. Generalidades  

 

Os examinadores do Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e 

Perícias de Engenharia, atendem aos requisitos da Norma ABNT ISSO/IEC 

17024 e garante que os examinadores: 

a) entendem a relevância do esquema de certificação; 

b) são capazes de aplicar os procedimentos e documentos dos exames; 

c) têm competência na área a ser examinada;  

d) são fluentes tanto na escrita quanto oralmente no idioma do exame.  

e) ao identificarem, manifestem quaisquer conflitos de interesse conhecidos 

para assegurar que julgamentos e imparciais que sejam realizados. 

O Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, monitora o 

desempenho dos examinadores e a confiabilidade dos julgamentos aos  
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examinadores através de uma pesquisa enviada por e-mail aos candidatos 

solicitando seu parecer sobre a eficiência dos examinadores e profissionais 

envolvidos.  

E em caso de um dos examinadores possuírem conflito de interesse no exame 

de um candidato, o Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias 

tomará as medidas para assegurar que a confidencialidade e a imparcialidade 

do exame não sejam comprometidas e estas medidas serão registradas.   

6.2. Requisitos para outro pessoal envolvido na avaliação  

 

Em caso de contratação especifica que não seja a Comissão Executiva da 

Certificação e o pessoal acima citado, o Instituto Brasileiro de Engenharia de 

Avaliações e Perícias tomará medidas para assegurar que a confidencialidade 

e imparcialidade do exame não sejam comprometidas. Estas medidas serão 

registradas.  

6.3. Terceirização  

 

O Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, na eventual 

contratação de um trabalho terceirizado, terá um contrato legalmente válido 

cobrindo as disposições, incluindo confidencialidade e conflito de interesses, 

com cada organismo que fornece trabalho terceirizado relacionado com o 

processo de certificação.  

a) assumir responsabilidade total sobre todo trabalho terceirizado:  

b) garantir que o organismo que está conduzindo o trabalho terceirizado é 

competente e que atende às disposições aplicáveis desta Norma:  

c) avaliar e monitorar o desempenho dos organismos que conduzem o 

trabalho terceirizado de acordo com os seus procedimentos documentados;  
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d) ter registros para demonstrar que os organismos que conduzem trabalho 

terceirizado atendem a todos os requisitos pertinentes ao trabalho; e  

e) manter uma lista dos organismos que conduzem trabalho terceirizado.  

6.4. Outros recursos  
 

O Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias é responsável 

por oferecer instalações adequadas, incluindo centros de exame, 

equipamentos e recursos para conduzir suas atividades de certificação 

incluindo os recursos financeiros cuja fonte primária são as taxas de inscrições 

dos postulantes à Certificação.  

7. Requisitos para registros e informação  

7.1.  Registros de solicitantes, candidatos e pessoas certificadas  
 

O Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, mantém os seus 

registros do Processo de Certificação Profissional através de:  

a) arquivo físico e arquivo digital contendo pastas com registros de exame:  

- Declaração e Requerimento para a Certificação; 

- Resultado do Exame com a pontuação do candidato; 

- Comes de documentação referente as informações solicitadas pelo Instituto 

e informadas pelo candidato 

- Cópia do Certificado; 

- Comprovante do envio de Recertificação; 

- Suspensão e cancelamento da Certificação, se for o caso.     
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Os registros o serão mantidos em caso de cancelamento da Certificação por 

um período de três anos, e serão destruídos através de fragmentação da 

documentação.  

O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia exige que todo 

o profissional certificado informe sem demora, sobre questões que possam 

afetar a capacidade da pessoa certificada de continuar a atender aos 

requisitos de certificação.  

7.2.  Informação pública  

 

O Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias mantém em 

seu site www.ibape-nacional.com.br informações, se um indivíduo detém no 

momento uma certificação válida e informações do escopo da certificação e 

todos os requisitos do esquema de certificação estão listados e 

disponibilizados ao público, sem necessidade de solicitação, bem como a 

listagem de todos os profissionais certificados.  

7.3. Confidencialidade 
O Instituto Brasileiro Avaliações e Perícias de Engenharia estabelece 

políticas e procedimentos documentados para a manutenção e divulgação 

de informações, no qual, todos os envolvidos no processo de Certificação, 

assinam uma Declaração de Confidencialidade  sobre as informações 

obtidas durante o processo de certificação, ou de outras fontes que não o 

solicitante, candidato ou pessoa certificada, não podem ser divulgadas a 

uma parte não autorizada, sem o consentimento por extenso do profissional 

certificado, exceto quando a lei exigir que tais informações sejam divulgadas.  
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7.4. Segurança 
 

O IBAPE mantém todos seus arquivos digitais em armazenamento no 

sistema de backup em nuvem, quando no processo de aplicações da prova 

em locais diferentes a sede do Instituto o material é sempre encaminhado 

junto á dois membros da certificação para garantir a segurança ao longo de 

todo o processo de certificação   

O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, garante que 

os candidatos não adotem práticas fraudulentas de exame:  

a) em cada processo de certificação, o candidato possui acesso restrito ao 

sistema da prova, que só funciona através de uma senha;  

b) disponibiliza a presença de um fiscal de prova;  

c) confirma a identidade do candidato através de assinatura de lista de 

presença e através da apresentação de documento original com foto; 

d) impede que quaisquer ajudas não autorizadas sejam introduzidas na área 

de exame; 

e) impede o acesso a ajudas não autorizadas durante o exame;  

f) monitora os resultados dos exames, para indícios de fraude.   

   

8. Processo de Certificação   
 

São condições específicas obrigatórias para a formalização da candidatura 

à Certificação em Engenharia de Avaliações:  

 

a) Requerimento ao Presidente do IBAPE, em impresso próprio, com o 

pedido de outorga do Certificado, numa área específica;  
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b) Declaração de Processos Administrativos;  

c) Pagamento da taxa; 

d) Dar cumprimento a todas as exigências dispostas neste regulamento. 

 

8.1. Documentação e informações a serem fornecidas pelo 
Candidato  

 

Na observância do Regulamento da Certificação do IBAPE e com vista ao 

cumprimento das Regras estipuladas no presente documento, o processo 

de candidatura deverá ser constituído por:  

 

 Declaração de inexistência de processos administrativos, judiciais ou 

disciplinares decorrentes do exercício da sua atividade como Engenheiro 

ou Arquiteto e, em particular, no exercício de funções na área da 

Certificação requerida;  

 Declaração com justificativa, um pedido para a acomodação de 

necessidades especiais, se for o caso.   

 Requerimento de outorga dirigido ao Presidente do IBAPE Nacional; 

 Ficha de Pré-qualificação preenchida e comprovada a cada item; 

 Currículo Profissional, Curriculo onde seja evidenciado o percurso 

acadêmico e formações complementares adquiridas pelo candidato; 

 Os Diplomas e Certificados de aproveitamento e/ou participação em 

cursos, seminários e congressos na área, em Institutos, Universidades ou 

outras entidades que sejam reconhecidas pelo IBAPE.  Certificados de  

cursos, seminários e congressos devem ter no máximo de dez anos. 

Quando essas ações tenham se realizado fora do Brasil poderão ser 

aceitas desde que efetuadas em instituições aceitas pelo IBAPE; 

 Entrega de três a cinco trabalhos que evidenciem a capacidade, 

abrangência e articulação dos conhecimentos na área a que se candidata. 

Os trabalhos apresentados serão analisados e solicitados 

esclarecimentos a qualquer tempo durante o processo de certificação.  
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Recomenda-se que o candidato explore trabalhos que comprovem 

conhecimentos metodológicos e critérios avaliatórios. 

          

O IBAPE disponibilizará modelos de requerimento, declaração e ficha pré-

qualificação através do seu site https://ibape-

nacional.com.br/site/certificacao-profissional/ 

 

A Ética é condição obrigatória e fundamental para o exercício profissional, 

assim não deverá ter pontuação e terá pontuação negativa nos casos de 

existência de não conformidades: 

 

Estando sujeitos a sigilo, os trabalhos poderão omitir os locais e as 

entidades contratantes. 

 

8.2. Requisitos básicos e obrigatórios 

 

Os requisitos básicos para apresentação da candidatura à Certificação do 

no IBAPE são:  

a) Ter formação superior plena na área de interesse da Certificação – 

Uma graduação em profissão do Sistema CONFEA/CREA/CAU é 

obrigatória e não será pontuada; 

b) Serão considerados cursos e atividades que possuem relação com a 

área de Avaliação: Administração, Economia, Estatística, Matemática, 

Marketing e Direito; 

c) Estar regular com os sistemas CONFEA/CREA ou CAU-BR;  

d) Possuir experiência profissional na área da respectiva Certificação; 

e) Comprovar experiência mínima de dois anos na área correspondente 

à Certificação pretendida;  

f) Ter feito a inscrição e ter quitado a taxa pecuniária no prazo 

estabelecido;  
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g) Apresentar a documentação requerida para sua qualificação, 

conforme disposto neste regulamento;  

h) Atender a todas as exigências deste regulamento que lhe estejam 

relacionados. 

 

            Formação Acadêmica do sistema CONFEA/CREA/CAU-BR e de 

educação continuada;  

           Competência e experiência profissional; 

Capacidade técnica nas atividades e em outras que lhe sejam 

correlatas;  

            Doutrina profissional e conduta ética e deontológica. 

i) Preenchimento de ficha de pré-qualificação, que relata a formação  e 

a experiência profissional. Atingida a nota mínima será realizada uma 

prova com os seguintes enfoques: aspectos normativos, conceitos 

básicos e metodológicos de avaliação de bens.  

j) Submeter-se a prova objetiva de oitenta questões com o tempo 

determinado de quatro horas com os seguintes enfoques: aspectos 

normativos, conceitos básicos e metodológicos de avaliação de bens.  

 

O processo de certificação iniciar-se-á pela atividade de avaliações, 

mediante convocação específica, e obedecerá por ordem as seguintes 

etapas:  

 

1ª Etapa 

Currículo preenchido conforme modelo disponível para download no site;  

Ficha de Pré-Qualificação disponível para download no site;  

Declaração e requerimento disponível para download no site. 
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2º Etapa 

Os CD´s.  

Todos os arquivos comprobatórios devem ser enviados à Comissão 

Executiva da Certificação em meio digital, através de CD  sendo os 

documentos em formato pdf(exceto a planilha de pré qualificação). 

3º Etapa 

 

Realização através do sistema online do IBAPE, de um exame com 

questões objetivas e de conteúdo conceitual contendo oitenta questões, 

com tempo determinado de quatro horas. 

 

9. Processo de Pontuação para Avaliação  

 

Identificação e valorização dos Critérios Principais:  

 

a) Formação acadêmica e profissional – 70 pontos;  

b) Capacidade técnica (experiência profissional) na área objeto da 

Certificação e nas áreas que lhe são conexas – 130 pontos;  

c) Exame escrito (prova) – 200 pontos. 

 

A pontuação obedecerá ao disposto na ficha de Pré-qualificação somada 

a nota do exame escrito.  

9.1. Critérios de Qualificação  
 

A qualificação será dividida em três níveis:  Nível AAA, Nível AA e Nível A. 
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Na Análise da Documentação 

Para alcançar a Certificação: 

 

Na Prova 

Para alcançar a Certificação 

 

Na Certificação final 

Será atribuído o menor dos dois níveis obtidos na Análise da 

Documentação ou na Prova 

 

 

 

 

 

 

Nível AAA Mínimo de 70% ou 140 pontos 

Nível AA Mínimo de 60% ou 120 pontos 

Nível A Mínimo de 50% ou 100 pontos 

Nível AAA Mínimo de 70% ou 140 pontos 

Nível AA Mínimo de 60% ou 120 pontos 

Nível A Mínimo de 50% ou 100 pontos 

Nível AAA Mínimo de 70% ou 140 pontos 

Nível AA Mínimo de 60% ou 120 pontos 

Nível A Mínimo de 50% ou 100 pontos 



 
 

20 
 

 

 

 

O IBAPE oferecerá a quem quiser, orientações específicas visando atender 

as necessidades mínimas das principais disciplinas dentro da área de cada 

candidatura.  

 

A prova  é obrigatória, as participações em orientações são facultativas.  

 

Os exames ocorrerão no mínimo uma vez ao ano. 

 

Atendido ao disposto no presente regulamento, o candidato receberá seu 

certificado no nível alcançado.  

 

Será publicada a relação dos candidatos certificados com seus respectivos 

níveis: A, AA ou AAA. A pontuação obtida só será informada apenas ao 

candidato interessado que assim desejar. 

 

9.2. Critérios de Julgamentos dos Trabalhos  

 

Cada item terá uma pontuação acumulada até 200 pontos e a pontuação 

mínima de cada uma das etapas anteriores é de 100 pontos.  

 

A Certificação terá 03 níveis em ordem decrescente: AAA, AA e A.  

AAA Notas acima de 140 pontos  

AA Notas acima de 120 e até 139 pontos  

A Notas acima de 100 e até 119 pontos  

 

Serão consideradas as notas em ambos os processos – (Prova e 

qualificação), prevalecendo a menor nota. 
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10. Processo de qualificação  

 

O Processo que demonstra se um candidato satisfaz os requisitos básicos e 

específicos, tais como: atributos pessoais, educação, ética, deontologia, 

aptidão, prestação de exame e experiência profissional meritória para lhe ser 

atribuído o título.  

 

Processo de Concessão de Certificado em Engenharia de Avaliações de 

Engenharia: Processo pelo qual o IBAPE, através da Comissão Executiva da 

Certificação, garante pela documentação que emite nomeadamente, que o 

profissional tem competência e mérito profissional na respectiva área, 

satisfazendo os requisitos estabelecidos para atribuição do Certificado.  

11.  Processo de avaliação  
 

O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia quando houver 

uma mudança no esquema de certificação que exige avaliação adicional, 

deverá documentar e tornar publicamente acessível, sem necessidade de 

pedido, os métodos e mecanismos específicos necessários para verificar se 

as pessoas certificadas atendem aos requisitos alterados.  

11.1. Exame  
 

O Exame é realizado através do sistema online do IBAPE, sendo uma prova 

contendo oitenta questões, com tempo determinado de quatro horas, que é 

desenvolvida para avaliar a competência, com base e consistência com o 

processo.  

Os critérios para condições de administração de exames foram 

estabelecidos, documentados e monitorados, assegurando a 

comparabilidade dos resultados de cada exame, tanto em conteúdo como em 

dificuldade, inclusive a validade das decisões de reprovação/aprovação.   
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12. Decisão sobre a certificação 
 

O Instituto decide sobre a certificação de um candidato com base ao 

atendimento de três critérios, onde serão consideradas as notas em ambos 

os processos – (Prova e qualificação), prevalecendo a menor nota: 

1º - Critério -  O candidato deverá obter uma pontuação mínima de 100 pontos 

( trabalhos, experiência profissional e a ficha de pré qualificação) e  obter a 

nota no exame escrito mínima de 100 pontos  - Nível A  

2º - Critério - O candidato deverá obter uma pontuação mínima de 120 pontos 

( trabalhos, experiência profissional e a ficha de pré qualificação) e  obter a 

nota no exame escrito mínima de 120 pontos  - Nível A A 

3º - Critério - O candidato deverá obter uma pontuação mínima de 140 pontos 

( trabalhos, experiência profissional e a ficha de pré qualificação) e  obter a 

nota no exame escrito mínima de 140 pontos  - Nível A A A. 

13. Suspensão, cancelamento ou redução do escopo de certificação  

 

A ausência da comprovação de atuação na área, da atualização profissional, 

ou a pontuação inferior ao mínimo implicará no cancelamento do título de 

certificação. A pontuação para a manutenção do título será graduada 

conforme os dispositivos aqui definidos.  

 Os profissionais reprovados no exame ou que não atinjam a pontuação 

mínima para a manutenção do título poderão repetir, por uma vez, o exame  

ou apresentar novas comprovações de aprimoramento profissional, sem 

qualquer custo adicional, devendo apresentar requerimento à Comissão 

Executiva da Certificação no prazo de (30) dias após a publicação do 

resultado.  

Os casos omissos deverão ser decididos pela Comissão Executiva da 

Certificação para a Instalação da Qualificação Profissional do IBAPE.  
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14. Fornecimento de Certificado 
 

O Instituto através do processo de certificação fornece um certificado para 

todas as pessoas certificadas.  

O certificado tem  o formato de  diploma feito com papel com marca D´agua, 

tendo nome completo, qualificação do profissional em engenharia de 

avaliações, numeração , período de validade, assinatura do responsável , 

logo do Instituto, e selo de qualificação. 

15. Processo de Recertificação  
 

O Instituto de certificação deve ter procedimento (s) documentado(s) para a 

implementação do processo de ré-certificação de acordo com os requisitos 

do esquema de certificação.  

É assegurado através de recertificação que ele confirma a manutenção da 

competência da pessoa certificada e a continuidade da conformidade com os 

requisitos vigentes do esquema por parte da pessoa certificada. 

Para a manutenção do título, além do cumprimento destas disposições e 

daquelas que vierem a ser previstas pela Comissão Executiva da Certificação 

o profissional deverá comprovar estar atuando regularmente na área e 

apresentar trienalmente cópia dos certificados dos cursos, trabalhos e 

demais eventos de atualização e melhoramento profissional realizados no 

período, para a aferição dos pontos pela Comissão Executiva da Certificação 

que não poderá ser inferior a 15 (quinze) pontos.  

Estes Cursos devem ser ministrados em estabelecimentos de ensino ou 

entidades/empresas/faculdades reconhecidas pelo IBAPE, além de novo 

exame escrito(se necessário). 
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O Currículo deverá ser encaminhado ao Comitê da Qualificação Profissional 

juntamente com a guia de pagamento da atualização da certificação, através 

de requerimento. A ausência da comprovação de atuação na área, da 

atualização profissional, ou a pontuação inferior ao mínimo implicará no 

cancelamento do título de certificação. A pontuação para a manutenção do 

título será graduada conforme os dispositivos aqui definidos. Item 9.5 

O Currículo deverá ser apresentado no arquivo padrão, preenchidos apenas 

nos campos que são solicitados.  

 

As taxas a serem cobradas para submissão ao Programa de Certificação 

serão estabelecidas pela Diretoria Executiva do IBAPE.  

 

16. Evolução do nível da certificação  
 

A qualquer tempo o Certificando poderá solicitar a mudança de nível, para 
isto deverá seguir os critérios para evolução do nível a seguir: 
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   Observações: 

1. No caso de querer atingir um nível acima do imediatamente superior, 

terá que se submeter a nova Certificação, nos termos da tabela. 

2. A mudança de nível dentro do prazo de validade do Certificado 

mantém o prazo original. 

3. Quando a Comissão Executiva da Certificação entender que há 

alterações significativas nas Normas Técnicas específicas ou de 

conhecimento à execução de avaliações, a prova pode ser cobrada 

para fins de manutenção de nível ou também para atingir nível 

superior. 
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25 Uso de certificados, logotipos e marcas 

O Instituto fornece um selo com logotipo que atesta a certificação obtida 

juntamente com o certificado e sua condição de uso 

A pessoa certificada assinará uma declaração em conformidade às 

disposições pertinentes, bem como uso do selo, de modo a não prejudicar 

a reputação da instituição certificadora ou utilizar o certificado de maneira 

enganosa 

Nestes casos a Instituição poderá suspender ou cancelar a certificação 

da pessoa certificada 

 

26 Apelações contra decisões e reclamações da certificação  

 

As apelações e reclamações serão recebidas através de requerimento 

de análise, que deverá ser entregue e protocolado no IBAPE, onde a 

Comissão Executiva da Certificação irá analisar, investigar e fará todos 

os procedimentos dentro de uma forma produtiva, imparcial e sempre 

manter a confidencialidade. 

 

A decisão será repassada ao reclamante mantendo sempre em tempo 

hábil, e formalmente através de relatório. 

 


