INSCRIÇÃO NO 5º CIS
– Informações –
É obrigatória a inscrição do 1º autor da comunicação antes de 30 de maio para que
seja definitivamente aceite.
É obrigatória a inscrição de todos os participantes.

Tipo de inscrição

Antes de
30 Maio 2018

Depois de
30 Maio 2018

Regular

90€

110€

Docentes do Ensino
não Superior a)

50€

60€

Estudantes a)

45€

50€

A inscrição inclui pasta do congresso com livro de resumos e outros materiais,
almoços e “coffee breaks”.
a) É necessário comprovativo.
Pagamentos Extra
Evento

Antes de
30 Maio 2018

Depois de
30 Maio 2018

Excursão
(11 julho)

30€

40€

Jantar de Gala
(12 julho)

40€

50€

Cruzeiro Rio Douro
(14 julho)

70€

80€

INFORMAÇÃO SOBRE PAGAMENTO
O pagamento em Euros (€) deverá ser efetuado sem encargos para o beneficiário
"MycoTec Lda" por transferência bancária para:
MycoTec Lda
Nome do banco: Caixa Geral de Depósitos (CGD)
Endereço do Banco: Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Braga,
Tel. +351 253 603 360
IBAN: PT50003508230000928793045
Para estrangeiros:
SWIFT CODE: CGDIPTPL

Descrição para beneficiário: Seu nome e Universidade/Instituição.
NB: Por favor tenha em atenção que deve cobrir todos os encargos com a
transferência de dinheiro.
Quando fizer o pagamento, p.f. envie o recibo digitalizado para a Secretaria do 5º CIS
(cisaude@ie.uminho.pt).
A sua inscrição será confirmada por e-mail após recebimento da inscrição online e do
efetivo pagamento bancário.
MycoTec Lda
VAT Number/NIF: PT509072909
Endereço: Zona Industrial Gandra - SpinPark, sala 28
Apartado 4152
4808-909 Caldas das Taipas (Guimarães)
Portugal
NB: Para o caso de pagamento fora da Europa, os interessados poderão contactar a
organização para simplificação do processo: cisaude@ie.uminho.pt

Condições de cancelamento
Será efetuada a devolução de 90% do valor do pagamento da inscrição, se o
cancelamento for solicitado antes de 30 de maio de 2018.
Depois de 30 de maio de 2018 não haverá possibilidade de devolução do valor da
inscrição.

INFORMAÇÃO SOBRE PASSAGEM DE AVIÃO TAP
A TAP é a transportadora aérea oficial do 5º CIS, podendo os participantes no congresso
usufruir de desconto exclusivo. Para o efeito veja as instruções na Website do 5º CIS.

