
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
   

   Apresentadora: Dra. Maite Mascaró (Universidade Nacional Autónoma de México)  
Datas:  7 – 11 novembro 2022 
Sessões ao vivo: 12:00 -14:00 Hora de Brasília (UTC -3 hrs) / 15:00-17:00 Hora de Europa Ocidental (UTC 

+0 hrs). Espera-se que os participantes estejam envolvidos no curso entre 35 - 40 horas. 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
Título:  

Nome Próprio(s):  

Apelido(s):  

Afiliação:  

Endereço:  

Cidade:  

Estado/Província:  

Código Postal:  

País:  

Telefone:  

E-mail:  

 
Desejo inscrever-me* no Workshop Online da PERMANOVA+ em português, 7 - 11 de novembro de 
2022 (assinale a caixa apropriada abaixo): 
 
 

☐ Inscrição de profissional ☐ Inscrição de estudante em tempo integral 

 

Nossos Preços de Equitabilidade Global (GEP) serão aplicados na fatura. Marque a caixa apropriada acima 
para o registro desejado e consulte o documento de Informações do Workshop para preços baseados 
em seu país de residência. 
 

☐ Concordo em partilhar meu nome, endereço de e-mail e localização (cidade) com outros participantes 
do curso (para fins de colaboração). 

 

PERMANOVA+ Curso Online em Português 
7 - 11 novembro 2022 

Hora de Brasilia Time (UTC -3 h) - Hora de Europa Ocidental (UTC +0 h) 

https://www.primer-e.com/wp-content/uploads/2022/05/01.-Portuguese_Workshop_Information_P_Portuguese_2022.pdf
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Informações adicionais necessárias para a inscrição de estudantes: 

Instituição/Universidade:  

Programa de graduação (por 
exemplo, doutorado): 

 

Título da tese:  

Nome do Supervisor:  

E-mail do supervisor:  

 

SOFTWARE (escolha uma das 3 opções a seguir): 

☐  Desejo utilizar uma instalação gratuita de PRIMER 7 com PERMANOVA+ por tempo limitado para 
o curso. 

☐  Já tenho o PRIMER 7 com PERMANOVA+. 

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

☐  Já tenho o PRIMER 7 com PERMANOVA+.  

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

☐  Desejo adquirir o seguinte software* com um desconto de 10% (escolha um dos seguintes): 

☐ PRIMER 7 com PERMANOVA+ 

☐ PERMANOVA+ somente (eu já tenho PRIMER 7). 
O número de série de 4 dígitos de minha licença PRIMER 7 é ________. 

☐ Atualização do PRIMER 6 para PRIMER 7 com PERMANOVA+ 

O número de série de 4 dígitos (4 caracteres médios de chave) de minha licença 
PRIMER 6 é ________. 

O número de série de 4 dígitos de minha licença PERMANOVA+ add-on (se houver) é 
________. 

* Nota: Nossos Preços de Equitabilidade Global, e quaisquer outros descontos relevantes para os quais 
você seja elegível, serão aplicados na fatura. Entre em contato conosco diretamente em primer@primer-
e.co.nzse desejar receber uma cotação personalizada antes de preencher seu formulário de inscrição. 

QUOTA 

Após o recebimento do formulário de registro preenchido, uma fatura será enviada para o endereço de 
e-mail acima. O pagamento deverá ser feito nos 30 dias depois da data da fatura. Favor especificar o 
nome, endereço postal e e-mail da pessoa para a qual a fatura deve ser enviada, se diferente do acima 
mencionado: 

mailto:primer@primer-e.co.nz
mailto:primer@primer-e.co.nz
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TERMOS e CONDIÇÕES, incluindo a POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
• Prazos de entrega: O registro deve ser recebido no escritório PRIMER-e o mais tardar até 24 de outubro 

de 2022. Por favor, use um formulário por pessoa. Contate a PRIMER-e diretamente em 
primer@primer-e.co.nz se você tiver alguma dúvida. 

• Informações sobre pagamento: Os inscritos serão faturados diretamente após o recebimento pelo 
escritório PRIMER-e de um formulário de inscrição preenchido. Todos os pagamentos devem ser feitos 
em USD. As opções de pagamento são detalhadas na fatura e incluem: 

o com Cartão de Crédito/Débito (via PayPal ou telefonando diretamente para o escritório 
PRIMER-e);; 

o por Transferência Bancária Eletrônica Direta; ou 
o por Ordem de Compra formal. 

• Residentes em Nova Zelândia: precisarão pagar 15% de imposto sobre bens e serviços (GST), que será 
aplicado na fatura. 

• Política de Cancelamento e Reembolso: Os organizadores do curso devem ser notificados do 
cancelamento por escrito. Se o cancelamento ocorrer antes de 24 de outubro de 2022, a taxa total do 
curso será reembolsada, menos quaisquer taxas bancárias e custos administrativos associados. Caso o 
cancelamento ocorra após o prazo acima indicado, você poderá enviar uma pessoa substituta. Favor 
de notificar ao escritório PRIMER-e, e nos fornecer os detalhes de inscrição apropriados para o 
substituto no momento do cancelamento. Na ausência de um substituto, nós ainda reembolsaremos 
o pagamento (menos os custos administrativos) se conseguirmos preencher seu lugar no curso. As 
pessoas registradas que não comparecerem ao curso serão responsáveis pelos custos totais de 
registro. No caso improvável de cancelamento de um curso, a PRIMER-e reembolsará as taxas de 
inscrição na totalidade, mas não será obrigada a reembolsar quaisquer custos, despesas ou perdas 
adicionais. 

 
Ao enviar este formulário de inscrição, reconheço que me comprometo ao pagamento da taxa total do 
curso (+ quaisquer custos de software associados, se solicitado), conforme faturado. Tomei conhecimento 
dos Termos e Condições, incluindo a política de Cancelamento e Reembolso, conforme articulado acima. 
 

Assinatura: 

 
 
 

Data:  
 
 
Favor devolver este formulário por e-mail diretamente para nossa equipe na PRIMER-e: 
primer@primer-e.co.nz  

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