INTERNATIONAL COUNCIL ON SYSTEMS ENGINEERING
7670 Opportunity Rd #220, San Diego, CA 92111 (USA)
Phone: +1 858 541-1725 or +1 800 366-1164
Fax: (858) 541-1728
Email: info@incose.org
World Wide Web URL: www.incose.org

PARA NOVOS ASSOCIADOS

Formulário para Associado Individual
1. Tipos de Associados Por favor, circule o valor enviado

2011

A anuidade da associação é contada a partir da data de afiliação.
Os associados têm direito somente às versões eletrônicas do The SE Journal e INSIGHT.
Para mais informações, por favor acesse o site do INCOSE.
VALORES
Todos os afiliados podem adquirir versões impressas do Journal e INSIGHT por um preço reduzido (vide #6 abaixo).
Associado Regular
☐ $135
☐ $375 (3 anos por $125 cada)
☐ $575 (5 anos por $115 cada)
País em
☐ $53
(Por favor entrar em contato com info@incose.org para verificar se seu país
Desenvolvimento
encontra se nesta categoria. Brasil qualifica.)
Associado Estudante
* $35
* Associados Estudantes (graduandos, mestrandos e pós-graduandos)
devem cursar pelo menos ! da carga horária em disciplinas de
engenharia ou áreas relacionadas, e é necessário o envio de comprovante
de matrícula nestas disciplinas junto com este formulário.
Para pós-graduandos, é necessário anexar uma carta da instituição de ensino que comprove o status de ! da carga horária.
2. Dados Pessoais Por favor escreva o endereço exatamente como deve aparecer no envelope de
correspondência.
Nome
Iniciais de nomes do meio
Sobrenome
Apelido Assinale ! Sr. ! Sra. ! Dr.
Endereço para correspondência
Bairro

(Obs. : de preferêmcia, residencial.)

Cidade

UF

Assinale

! Residencial

CEP

País

Telefone Comercial

Fax Comercial

E-mail

Telefone Residencial (Opcional)

3. Informações Profissionais
Empresa / Agência / Instituição

! Comercial

Cargo/Função

4. Afiliação a Capítulo do INCOSE A lista de capítulos encontra-se no link www.incose.org/chapters/findachapter.cfm
! _______________________
! Member-at-large (sem afiliação a um capítulo específico)
! Por favor me registre no capítulo mais próximo.
_____Eu não quero votar nas eleições do INCOSE por meio eletrônico. Por favor, me envie uma cédula de papel.
! Eu não quero receber e-mails do INCOSE

! Por favor não divulgue meus dados no Catálogo de Associados
do INCOSE

5. Data de Hoje _____________.
6. Compra de versões impressas
Journal:
INSIGHT
7. Valor Incluso

$45_____ (Associado Regular ou Estudante)
$95_____ (Associado Desenvolvedor ou Sênior)
$20_____

$ ____________

(Somente dólares dos EUA)

Assinale sua opção:
____ Cheque de banco dos EUA (nominal ao INCOSE)
____ Transferência bancária
____ Cartão de Crédito
Somente Amex, MasterCard ou Visa –
Número do cartão ________________________

Validade _______________________

Nome como aparece no cartão ______________

Assinatura______________________

