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Lisboa, Centro de Congressos do IST 

12 a 16 de Março de 2001 
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Por favor consulte os programas actualizados destas conferências em: 
 

http://www.esw.inesc.pt/quatic2001 e http://www.esw.inesc.pt/csmr2001 
 
Preencha o formulário de inscrição junto e envie-o por ����(21 3145843) ou����������� ! para: 
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INESC ID, Grupo de Engª de Software, Rua Alves Redol, 9, 1000 Lisboa, Portugal 

 
Caso pretenda mais formulários poderá obter uma versão electrónica nas páginas citadas. 
 

��"��!�'�"��#���&(���)*���&"���+�#�, 26-02-2001 
��"��!�'�"��#��#�(�("-&���, 05-03-2001 * 

 
Os membros das organizações patrocinadoras e apoiantes têm direito a #�(��&"�: 
 
• Organizações +�"����&�#���(: ACCENTURE, CISCO SYSTEMS, DINTEL, EDINFOR, 

LINK, PT INOVAÇÃO e TELECEL 
 
• Organizações �+���&"�(: APCER, APDC, ATI, COMPAQ, CTT, Eurociber Portugal, INESC 

ID, IPQ, IST/UTL, MICROSOFT, ONI, Ordem dos Engenheiros, SINFIC, Universidade do 
Minho e Universidade Nova 
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Universidade do Minho 
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Sisconsult / Universidade do Minho 
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Univ. Pontificia de Salamanca en Madrid 
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Univ. Pontificia de Salamanca en Madrid 
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Univ. Federal do Rio de Janeiro 
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 SEMA Group  
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* - Até esta data será devolvido integralmente o valor entregue 
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Todos os preços indicados são em �(� #�( (PTE) 
1 EUR = 200.482 PTE 

 
� ��+��#���&(���)*� �&"���+�#�� ���#��� ���!���!�

Normal 35 000 40 000 45 000 
Membro de organização 
patrocinadora / apoiante 

25 000 30 000 35 000 

Estudante pós-graduação 20 000 25 000 30 000 

%�=�����I�
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12 Março 
Estudante licenciatura 10 000 15 000 20 000 

Normal 70 000 85 000 90 000 
Membro de organização 
patrocinadora / apoiante 

50 000 65 000 70 000 

Estudante pós-graduação 40 000 55 000 60 000 
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12 a 14 Março 

Estudante licenciatura 20 000 25 000 30 000 
   

Normal 85 000 105 000 115 000 
Membro de organização 
patrocinadora / apoiante 

65 000 80 000 90 000 

Estudante pós-graduação 55 000 70 000 80 000 
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14 a 16 Março 

Estudante licenciatura 35 000 40 000 50 000 
    

Normal 110 000 135 000 145 000 
Membro de organização 
patrocinadora / apoiante 

85 000 105 000 115 000 

Estudante pós-graduação 70 000 90 000 100 000 
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12 a 16 Março 

Estudante licenciatura 45 000 50 000 60 000 
 
I���"�(,�
• Serão fornecidas cópias dos transparentes ou outro material que o palestrante disponibilize 
• O valor indicado é por palestra e não está incluído no preço do QUATIC 
 

 ������� ���� ������L����
Pasta com material diverso �� �� ��

Actas do QUATIC’2001 �� � ��
Actas da CSMR’2001 � �� ��

Sessões paralelas do QUATIC’2001 �� � ��
1º dia da CSMR’2001 �� �� ��

2º e 3º dias da CSMR’2001 � �� ��
Jantar de gala (dia 14) �� �� ��

�
����� de recepção (dia 12) �� � ��
�
����� dos patrocinadores (dia 15) � �� ��

Almoços (dias 13 e 14) �� � ��
Almoços (dias 15 e 16) � �� ��

�
����������� �� �� ��
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Almoço para acompanhante 2 500 
Jantar de gala para acompanhante 6 000  
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Lisboa, Centro de Congressos do IST 

12 a 16 de Março de 2001 
�

�����=M����������������
(a/c Paula Centeno – fax: 213145843) 

�������������������������������������������������
Título: ___________ Nome: ____________________________________________________ 

Nome para cartão identificador: _______________________________________ (se diferente) 

Organização: ________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________@__________________________________________ 

Telefone Fixo:    ____________________________ (incluir códigos de país / área / cidade) 

Telefone Móvel: ____________________________ (incluir código de país) 

Fax: ___________________________ (incluir códigos de país / área / cidade) 

Morada: ____________________________________________________________________ 

Código Postal: __________________________    País: ______________________________�
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 Antecipada Tardia No local 
Normal    
Membro de organização patrocinadora / apoiante    
Estudante pós-graduado    
Estudante licenciatura    

�

  �  Junta prova de �(" #�&"� emitida pela universidade (necessária para receber desconto) 

  �  Junta prova de '�'4�� (necessária quando diferir da organização a que pertence) 
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��"�(: 
• A participação nestas sessões especiais ()
���#
"�), que decorrem em paralelo, pode 

implicar a submissão de um "
����
��"�"�� (ver instruções no ���� da CSMR’2001) e obriga 
à inscrição na CSMR’2001. 
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   QUATIC CSMR QUATIC+CSMR 
�
����� de recepção 2ª feira  12 Março    
Almoço 3ª feira 13 Março    
Almoço 4ª feira 14 Março    
Jantar de gala 4ª feira 14 Março    
Almoço 5ª feira 15 Março    
�
����� patrocinadores 5ª feira 15 Março    
Almoço 6ª feira 16 Março    

 
��"�(: 
• Coloque as cruzes apenas na coluna a que respeitar a sua inscrição 
• Esta informação destina-se ao planeamento dos serviços de catering. Por favor solicite 

apenas os tickets que prevê utilizar realmente 
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 Nº Valor parcial Subtotais 
Palestras     
QUATIC’2001     
CSMR’2001     
QUATIC’2001 + CSMR’2001    
Almoços para acompanhantes (coloque X) 
• Datas: 13 (    ), 14 (    ), 15 (    ), 16 (    ) 

   
  

Jantar de gala para acompanhantes     
� � ��"�!�J%��K�N� �

��������������������"����#��������"������"�� +����
 

Nº cheque (junto) Nº conta (NIB) Banco / agência de origem Data emissão 
    

��"�(: 
• Se a inscrição for (@ para QUATIC’2001, emitir à ordem de “QUATIC2001 / INESC ID” 
• Se a inscrição incluir a CSMR’2001, emitir à ordem de “CSMR2001 / INESC ID” 
 

Nº transferência Nº conta (NIB) Banco / agência de origem Data 
    

��"�(: 
• Se for (@ para QUATIC, transferir p/ conta 		
0//OO	�
		
PO0		�� c/ refª “QUATIC2001” 
• Se incluir a CSMR, transferir p/ conta 		
0//OO	�
		
PO�/	O� c/ refª “CSMR2001” 
• As contas estão sediadas no Banco Nacional Ultramarino (BNU), agência do Arco do Cego 
• Pode efectuar a transferência por ��=��H���� (nesse caso junte uma cópia do talão) 
 

Nº cartão (incluir espaços e traços) Data em que expira Nome constante no cartão 
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___________________________________________________________________________ 


