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Missão da ASHRAE:
“To serve humanity by advancing the arts and sciences of heating, ventilation, air conditioning, refrigeration and their
allied fields”
Quais as principais funções?

• Identificar e desenvolver recursos e programas para o capítulo
• Coordenar e disseminar informações técnicas (Standards, Publications, Handbooks, and Position Papers/Statements )
• Promover e administra os programas de premiação da ASHRAE

• Coordenar a comunicação com os palestrantes regionais - ASHRAE Distinguished Lecturer Program
• Incentivar o programa de Certificações da ASHRAE
• Auxiliar o chair do comitê de Refrigeração

• Coordenar eventos junto com o Brasil Chapter

Chapter Technology Transfer Committee
Como o CTTC pode ajudar o seu comitê?
• Contato com palestrantes internacionais (convites)
recomendados pela ASHRAE.

• Orientar tópicos técnicos e não técnicos que
maximizam a pontuação do capitulo (objetivos
anuais da ASHRAE).
Como os outros comitês podem auxiliar o CTTC?
•
•
•
•

Organizando palestras técnicas;
Realizando visitas técnicas;
Divulgando informações das certificações;
Engajamento participantes para atuarem em
comitês técnicos da ASHRAE.
https://www.ashrae.org/communities/chapters/distinguish
ed-lecturers/distinguished-lecturer-view-all

Objetivos do Comitê para 2020/21
• Auxiliar na agenda de eventos do capitulo
• Convidar pelo menos 2 Distinguished Lecturer para
nossos eventos ao longo do ano
• Organizar os eventos:
Organizar a visita presidencial para o Capitulo
Seminário sobre sistemas de água gelada
Seminário sobre HVAC em Hospitais

2º edição do ASHRAE South Brazil & IBPSA-Brazil Building
Performance Simulation Conference
• Auxiliar o Comitê de Refrigeração no planejamento de
pelo menos 3 eventos
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Objetivos do Comitê para 2020/21
• Organizar os eventos:
Evento sobre Emenda de Kigali e Fluidos Refrigerantes
Evento de Refrigeração sobre Eficiência e segurança
alimentar em Mercados
As principais causas de falha em equipamentos de
refrigeração

