
 

 

INSCRIÇÃO 

� Inscrição até 19 de Março de 2012: 100 Euros

� Inscrição após 19 de Março de 2012: 125 Euros

� Inscrição de estudante, até 19 de Março de 2012: 30 Euros

� Inscrição de estudante, após 19 de Março de 2012: 40 Euros

� Inscrição de Estagiário na OA: 15

 

* Membros da OE, OA e GEcORPA têm redução de 10% sobre a inscrição geral.

* Para efeitos de admissão na Ordem dos Arquitetos, a participação no Seminário equivale a 2 créditos de 

“Formação Opcional em Matérias de Arquitetura”

 

PAGAMENTO 
� Transferência Bancária – NIB: 0033 0000

� Cheque  nº: __________________________________

 

IDENTIFICAÇÃO 
Nome: ______________________________________________________

Apelido: ___________________________________

Instituição/Empresa: _________________________

Nº Contribuinte: _____________________________

Endereço: __________________________________

Código Postal: _______________________________

Telefone: ___________________________________

Fax: _______________________________________

Email: ______________________________________

 

CONTACTOS 
SEMINÁRIO “COBERTURAS DE MADEIRA”
Universidade do Minho 

Departamento de Engenharia Civil

Azurém, P-4800-058 Guimarães 

Tel: 253 510218 Fax: 253 510217 

Email: sec.estruturas@civil.uminho.pt

 

O pagamento deve ser feito a TecMinho. No caso de pagamento por transferência bancária, os participantes 

devem enviar o comprovativo de pagamento ao secretariado, juntamente com a fixa de inscrição.

ão até 19 de Março de 2012: 100 Euros 

ão após 19 de Março de 2012: 125 Euros 

ão de estudante, até 19 de Março de 2012: 30 Euros 

ão de estudante, após 19 de Março de 2012: 40 Euros 

Estagiário na OA: 15 Euros 

GEcORPA têm redução de 10% sobre a inscrição geral. 

* Para efeitos de admissão na Ordem dos Arquitetos, a participação no Seminário equivale a 2 créditos de 

“Formação Opcional em Matérias de Arquitetura” 

NIB: 0033 0000 00064286460 05 

º: ____________________________________________________________

Nome: ___________________________________________________________________

Apelido: __________________________________________________________________

Instituição/Empresa: ______________________________________________________

Nº Contribuinte: ___________________________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________

_______________________________________________

Telefone: _________________________________________________________________

Fax: ______________________________________________________________________

Email: ____________________________________________________________________

SEMINÁRIO “COBERTURAS DE MADEIRA” 

Departamento de Engenharia Civil 

Email: sec.estruturas@civil.uminho.pt 

O pagamento deve ser feito a TecMinho. No caso de pagamento por transferência bancária, os participantes 

devem enviar o comprovativo de pagamento ao secretariado, juntamente com a fixa de inscrição.

* Para efeitos de admissão na Ordem dos Arquitetos, a participação no Seminário equivale a 2 créditos de 

__________________________ 

_____________ 

_______________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

O pagamento deve ser feito a TecMinho. No caso de pagamento por transferência bancária, os participantes 

devem enviar o comprovativo de pagamento ao secretariado, juntamente com a fixa de inscrição. 


