Ficha de inscrição no Encontro
(15, 16, 17, 18 e 19 de Outubro de 2014)
Nome:____________________________________________________
Morada:____________________________________________________
___________________________________________________________
Instituição: ______________________________________________
___________________________________________________________
País:____________________________________________________
email:____________________________________________________
telefone:____________________________________________________
fax:____________________________________________________
Sócio nº _________ de __________ (SPM, APM) Os sócios da SBHMat, não tendo
número, devem apenas mencionar essa condição.
Junto envio o cheque nº. ________________ do banco:__________
no valor de: ______________________________________
Transferência bancária feita em ____________no valor de__________
Inscrição:
sócios da SPM, APM ou SBHMat: 70 Euros (210 reais para os participantes vindos do
Brasil)
não sócios: 90 Euros (270 reais).
As inscrições feitas depois de 30 de Junho de 2014 terão um agravamento de cerca de
15%, passando a ser de 80 Euros (240 reais) para sócios e de 104 euros (312 reais) para
não sócios. A inscrição inclui a documentação, os coffee-breaks e a excursão que se fará
num dos dias do evento.
Os alunos de licenciatura ou de mestrado têm um preço especial de 15 Euros (45 reais)
(que passarão a ser 17.50 euros ou 52.50 reais após 30 de Junho de 2014), o que inclui a
documentação e os coffee-breaks, mas não inclui a excursão.

Notas:
1. Os participantes vindos do Brasil deverão fazer o pagamento directamente a
Sérgio Nobre.
2. Todos os participantes de Portugal deverão enviar o pagamento ou
comprovativo juntamente com a sua inscrição para a SPM, na morada indicada
em baixo. Se o pagamento for em cheque, este deverá ser passado em nome da
Sociedade Portuguesa de Matemática e enviado com este boletim preenchido,
pelo correio, por FAX ou e-mail. Se se fizer o pagamento por transferência
bancária, este deverá ser feito para a conta da SPM, NIB 0035 0127
00051934930 69, enviando o comprovativo da transferência pela mesma via.
Pré-inscrições:

Enviar as fichas de inscrição para:
Comissão Organizadora
7º Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática
Sociedade Portuguesa de Matemática
Av. da República, 45 3º esq
1050-187 - Lisboa
Tel.: 217 939 785
Fax: 217 952 349
E-mail: spm@spm.pt

