
envio de propostas de comunicação - recepção até 30 de abril
selecção das comunicações - divulgação dos resultados até 31 de maio
inscrições definitivas - data limite 15 de setembro

deadline for abstract submission - 30th april 2011
submission results - 31st may 2011
deadline for registration - 15th september 2011

nome | name

email                                                                                                                tel. | phone

instituição | institution

categoria | occupation

rua | address                                                                                                  cidade | city

código postal | zip code                                                                            país | country

vai apresentar comunicação? | are you presenting a paper?                sim  yes              não  no

título da comunicação | paper title

equipamento para a apresentação | equipment required               projector multimédia | multimedia projector

                  outro | other

II Encontro CITCEM
II CITCEM Conference

CALENDARIZAÇÃO  IMPORTANT DATES

TIPO DE INSCRIÇÃO*  REGISTRATION FEES*

FICHA DE INSCRIÇÃO  REGISTRATION FORM

investigadores do citcem, estudantes e participantes com comunicação – inscrição obrigatória e gratuita
outros participantes (sem comunicação) - 50!
*não inclui viagens, estadias e refeições

citcem researchers, students and participants presenting papers – mandatory registration (free)
other participants (without paper presentation) - 50!
*does not include travel, accommodation and meals

método de pagamento | method of payment
cheque à ordem de | check made out to universidade do porto - faculdade de letras
transferência bancária nacional | national bank transfer: nib - 0035 0158 00012213431 86
transferência bancária internacional | international bank transfer: iban - pt50 0035 0158 00012213431 86

bic swift cgdiptpl

nota: em caso de transferência, pf. não se esqueça de nos enviar uma cópia do comprovativo para a morada
citcem | flup – via panorâmica, s/n | 4150-564 porto portugal ou para o email: citcem@letras.up.pt
note: if you have chosen bank transfer, please do not forget to send us a copy of the receipt to
citcem | flup – via panorâmica, s/n | 4150-564 porto | portugal or by email to:  citcem@letras.up.pt
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