
54 Convenção Anual
Curitiba, Brasil 

Agosto 18-21, 2011

Formulário de registro para a convenção
(registro online também disponível em http://www.parapsych.org/section/22/2011_convention.aspx)
Todas as taxas estão em dólar, com custo estimado em reais entre parêntesis. As estimativas foram 

feitas com base na taxa de câmbio de 8 de Março de 2011. O custo final em reais pode variar.

Nome/Título/Afiliação: (a ser impresso no cartão de identificação)

Endereço:

Email:
Fone:

Inscricão

O preço da inscricao na convenção inclui a aceitação de paper e poster, a recepção de boas vindas em 18 de 
Agosto, a recepção presidencial em 19 de Agosto, refeições durante os intervalos e uma cópia impressa dos 

resumos das apresentações. Tickets para o banquete de 20 de Agosto devem ser reservados separadamente 
abaixo.  Por favor circule as opções de sua preferência.

Nível de membresia Para toda a 
convenção:

Taxa até 
18/07/11

Para toda a 
convenção:
Taxa após 
18/07/11

Diária(s)
August

19          20          21

Membro/Afiliado/Cônjuge* da 
PA

$150 (R$248) $170 (R$281) $68(R$112) $68(R$112) $34(R$56)

 Estudante da PA (com carteira)* $120 (R$198) $140 (R$231) $56 (R$92) $56 (R$92) $28 (R$46)

Não membros $180 (R$297) $200 (R$330) $80(R$132) $80 (R$132) $40(R$66)

*A condição de membresia/afiliação deve ser aprovada, e as respectivas taxas pagas com antecedência, a fim de 

http://www.parapsych.org/section/22/2011_convention.aspx


obter-se o desconto para a convenção. Entretanto, novas aplicações para membro devem ser submetidas até 18 
Junho de 2011. 

Tickets do Banquete

O banquete noturno terá lugar em 20 de Agosto. A refeição estilo bufê contém opções com carne, peixe e 
vegetariana. O preço do ticket inclui também  transporte de ida e volta para o local do banquete e admissão na 
palestra do doutor Michael Winkelman, intitulado "Psicologia desenvolvida e a estrutura profunda do psi: O 

paradigma xamânico.”  Os participantes da convenção poderão providenciar um ticket adicional para um 
convidado.

Ticket do banquete para inscrito Ticket do banquete para convidado
$75 (R$124) $75 (R$124)

Detalhes do pagamento
Nota: Pagamentos devem ser feitos em dólar.

 Anexei um cheque de $_________ em dólares 
Favor fazer o cheque nominal para a Parapsychological Association.

Por favor desconte de meu cartão de crédito $_________ em dólares

Nome no cartão: _________________________________________________________

Número.: _______________________________________________________________

Tipo: Visa_____Mastercard____American Express_____

Data de Expiração: ____________________Código de segurança (3 dígitos, 4 no Amex) ________

Endereço do dono do cartão (caso não seja o mesmo do inscrito) 
___________________________________________________________________________________

______________________________________

Favor enviar e-mail, fax, ou correspondência deste formulário para:

Convention Registration
Parapsychological Association
P.O. Box 24173
Columbus, OH 43224
U.S.A.

Email: business@parapsych.org
Fone/Fax: 202.318.2364

Em caso de dúvidas contate a secretária executiva Annalisa Ventola através das referências acima. 
Maiores informações sobre a PA e a convenção podem ser encontradas em: 
http://www.parapsych.org/section/22/2011_convention.aspx

http://www.parapsych.org/section/22/2011_convention.aspx
mailto:business@parapsych.org

