
Informações sobre pagamento 
 

Para os Palestrantes do Consiple 2016: 

Informamos que, para garantir a apresentação do seu trabalho, bem como a 

inclusão do seu resumo no caderno de programação do evento, os 

apresentadores de trabalho deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição 

até o dia 20 de setembro de 2016.  

Enfatizamos que os palestrantes que não efetuarem o pagamento da taxa de 

inscrição até a data limite de 20 de setembro de 2016 não terão seus trabalhos 

publicados no caderno de programação do XI CONSIPLE e, portanto, não 

poderão apresentar seus trabalhos.   

Seguem valores e dados para pagamento da taxa de inscrição de  

Apresentadores de trabalho: 

 Associados 
SIPLE em 
dia com a 
anuidade 

Associados 
SIPLE em 
atraso com 
a anuidade 
2015/2016 

Novos 
associados 

SIPLE 

Professores e profissionais da 

área 

R$ 170,00 R$ 270,00 R$ 290,00 

Estudantes de graduação R$ 120,00 R$ 220,00 R$ 240,00 

Estudantes de pós-graduação R$ 150,00 R$ 250,00 R$ 270,00 

 

Dados para pagamento via depósito bancário no Brasil: 
 
Nome: Camila Alves Gusmão 
Banco: Bradesco 
Agência: 3266-2 
Conta: 42772-1 
 
Dados para pagamento via depósito bancário a partir do exterior: 
IBAN Code (para transferências internacionais):  
BR55607469480 32660000427721C1 
SWIFT Code/ BIC: BBDEBRSPSDR 
 
 
Para os ouvintes: 
 

Para se inscrever como Ouvinte no evento, favor preencher o formulário 
disponível em http://www.siple.org.br e enviar o comprovante de pagamento 

http://www.siple.org.br/


para siple2011@gmail.com colocando como assunto “Pagamento Inscrição de 
(seu nome completo)”. 
 
Seguem valores e dados para pagamento da taxa de inscrição: 
 
Para pagamento da inscrição de Ouvintes, seguem valores até 30 de outubro 
de 2016:  

  Associados 
SIPLE em 
dia com a 
anuidade 

Associados 
SIPLE em 
atraso com 
a anuidade 
2015/2016 

Novos 
associados 

SIPLE 

Professores e profissionais da 
área, estudantes de graduação 
e de pós-graduação 

  
Isentos 

  
R$ 100,00 

  
R$ 120,00 

  
Dados para pagamento via depósito bancário no Brasil: 
 
Nome: Camila Alves Gusmão 
Banco: Bradesco 
Agência: 3266-2 
Conta: 42772-1 
Dados para pagamento via depósito bancário a partir do exterior: 
IBAN Code (para transferências internacionais):  
BR55607469480 32660000427721C1 
SWIFT Code/ BIC: BBDEBRSPSDR 
  
Cordialmente, 
Comissão Organizadora do XI CONSIPLE 
 

mailto:siple2011@gmail.com

