
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
   

Formador: Dr. Victor Quintino (Universidade de Aveiro) 
Datas: 25 a 29 de Julho 2022 
Horário: 10:00 -13:00 Hora de Brasília (UTC -3 h) 
 14:00-17:00 Europa Ocidental, Hora de Verão (UTC +1 h)  
 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Título:  

Nome(s) Próprio(s):  

Apelido(s):  

Instituição:  

Morada:  

Cidade:  

Estado/Província:  

Código Postal:  

País:  

Telefone:  

E-mail:  

 

Quero inscrever-me* no PRIMER 7, Curso Base – workshop online em Português, 25 a 29 de julho 2022 

(no seguinte quadro, escolha a situação apropriada): 
 

☐ Professional  ☐ Estudante a Tempo Integral 

Ao custo final será aplicado o nosso sistema de Preço de Equidade Global. No quadro anterior, escolha 
por favor a situação de inscrição apropriada ao seu caso e consulte o documento de Informação sobre o 
Workshop para obter o preço de acordo com o seu País de residência.  

☐ Também pretendo inscrever-me no curso PERMANOVA+ Workshop Online em Português, 7 a 11 de 
Novembro 2022, Brasília (UTC -3 h) / Europa Central (UTC +0 h) 

 
 

 
 

PRIMER 7, Curso Base – workshop online em Português 
25 a 29 de julho 2022 

Brasília (UTC -3 h) / Europa Ocidental, Hora de Verão (UTC +1 h) 
 

https://www.primer-e.com/wp-content/uploads/2022/02/Table_of_Global_Equitability_Discounts.pdf
https://www.primer-e.com/wp-content/uploads/2022/02/Table_of_Global_Equitability_Discounts.pdf
https://www.primer-e.com/wp-content/uploads/2022/02/Table_of_Global_Equitability_Discounts.pdf
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☐ Concordo que o meu nome, endereço de e-mail e localidade (cidade), sejam partilhados com outros 
participantes no curso (apenas para efeitos de colaboração). 

 
 
Informação adicional requerida para inscrição como Estudante a Tempo Integral: 

Instituição/Universidade:  

Grau do Programa (i.e., PhD):  

Título da Tese:  

Nome do Supervisor:  

Endereço e-mail do Supervisor:  

 

 

SOFTWARE (escolha uma das três opções seguintes): 

☐  Pretendo usar no curso uma instalação gratuita do programa PRIMER 7 com PERMANOVA+. 

☐  Já tenho o programa PRIMER 7. 

             O número de série de 4 dígitos da minha licença PRIMER 7 é :_______. 

☐  Já tenho o programa PRIMER 7 com PERMANOVA+.  

             O número de série de 4 dígitos da minha licença PRIMER 7 com PERMANOVA+ é:_______. 

☐  Quero comprar o seguinte software* com desconto de 10% (escolha uma opção): 

☐ PRIMER 7 com PERMANOVA+ 

☐ apenas PERMANOVA+ (já tenho o PRIMER 7). 
O número de série de 4 dígitos da minha licença PRIMER 7 é:_______. 

☐ Atualizar o PRIMER 6 para PRIMER 7 com PERMANOVA+ 

Os 4 caracteres centrais do número de série da minha licença PRIMER 6 é:________. 
O número de série de 4 dígitos da minha licença PERMANOVA+ é: ________. 

*Nota: o nosso Preço de Equidade Global, e qualquer outro desconto relevante para o qual seja elegível, 
será aplicado na faturação. Se pretender receber um orçamento, antes de completar o formulário de 
inscrição, é favor contatar-nos diretamente para o endereço primer@primer-e.co.nz. 

FATURAÇÃO 

Assim que recebido o formulário de inscrição completo, será enviada uma fatura para o endereço 
indicado anteriormente. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 30 dias após a data de emissão 
da fatura. Caso a fatura não deva ser enviada para a pessoa indicada anteriormente, é favor indicar o 
nome de contato, endereço postal e e-mail da pessoa para quem a fatura deverá ser enviada: 

https://www.primer-e.com/wp-content/uploads/2022/02/Table_of_Global_Equitability_Discounts.pdf
mailto:primer@primer-e.co.nz
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TERMOS e CONDIÇÕES, incluindo CANCELAMENTO 
• Prazo: O Formulário de Inscrição deverá ser recebido nos escritórios da PRIMER-e o mais tardar no 

dia 16 de Julho 2022. É favor utilizar um formulário por pessoa. Em caso de qualquer dúvida, contatar 
diretamente a PRIMER-e no endereço primer@primer-e.co.nz. 

• Informação de Pagamento: A PRIMER-e enviará uma fatura a todos os participantes assim que 
receba o formulário de inscrição completo. O pagamento deverá ser efetuado em USD (dólares 
americanos). As opções de pagamentos serão detalhadas na fatura e incluem: 

o por Cartão de Crédito/Débito (via PayPal ou telefonema para a PRIMER-e); 
o por Transferência Bancária; ou 
o por Ordem de Compra. 

• Residentes na Nova Zelândia: a fatura será acrescida de 15% de imposto (GST). 
• Política de Cancelamento e Reembolso: Caso pretenda cancelar a sua inscrição, deverá notificar por 

escrito os organizadores do curso. Se o cancelamento ocorrer antes de 16 de Julho de 2022, o 
reembolso do custo de inscrição será total, exceto custos associados com taxas bancárias ou custos 
administrativos. Se pretender cancelar após a data mencionada, poderá ceder a participação a 
alguém em sua substituição. Nesse caso, é favor notificar os escritórios da PRIMER-e e fornecer o 
formulário de inscrição para a pessoa de substituição, no momento de cancelamento. Na ausência de 
uma pessoa de substituição, o pagamento será reembolsado (exceto custos administrativos) se 
conseguirmos preencher o seu lugar no curso. Participantes que não notifiquem a intenção de não 
participarem no curso, não serão reembolsados e terão de assumir os custos totais associados à 
inscrição. Caso o curso tenha de ser cancelado por motivos de força maior, a PRIMER-e reembolsará 
a totalidade dos custos de inscrição, mas não reembolsará quaisquer outros custos adicionais 
associados, despesas ou perdas. 

 
 
Ao submeter o Formulário de Inscrição, comprometo-me a liquidar a fatura relativa ao custo total do 
curso (e custos adicionais de software, caso requerido). Tomei conhecimento dos Termos e Condições, 
incluindo a Política de Cancelamento e Reembolso, tal como descritas anteriormente. 
 

Assinatura: 

 
 
 

Data:  
 
É favor devolver este formulário por e-mail para a nossa equipa da PRIMER-e em:  
primer@primer-e.co.nz  

mailto:primer@primer-e.co.nz
mailto:primer@primer-e.co.nz
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