REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA O EVENTO
No Chile,
Se deve realizar um depósito bancário à conta corrente 68-30330-3 do Banco Santander, em
nome da Sociedad Chilena de Didáctica, Historia y Filosofía de la Ciencia. Após a realização do
deposito se deve enviar copia do comprovante (escaneada) via correio eletrônico para confirmar o
pagamento da inscrição definitiva no evento à comissão financeira (clibuy@gmail.com). Após
receberá a confirmação da inscrição, a qual deverá ser apresentada impressa no dia do evento.

Desde o exterior,
Transferência bancária à conta corrente 68-30330-3 do Banco Santander (Chile), em nome da
Sociedade Chilena de Didactica, Historia y Filosofia de la Ciencia. Após a realização do deposito
se deve enviar copia do comprovante (escaneada) via correio eletrônico para confirmar o
pagamento da inscrição definitiva no evento à comissão financeira (clibuy@gmail.com). Após
receberá a confirmação da inscrição, a qual deverá ser apresentada impressa no dia do evento.
Código SWIFT: BSCHCLRM.




Lembramos aos (as) autores/as que o pagamento das inscrições desde o exterior têm um
custo por transferência. Consequentemente, se deve considerar o valor a pagar de acordo
ao cronograma de pagamentos do evento, mais os gastos adicionais cobrados pelo banco
que realiza a transferência.
No caso que o participante estrangeiro deseje pagar sua inscrição quando chegar ao Chile,
deve considerar que de acordo a data de pagamento, o valor da inscrição vai sendo
modificado paulatinamente, portanto, é importante ter em conta que será cobrado o valor
previsto para a o inicio do evento, não sendo possível cobrar valores que nessa data já
tenham caducado.

Benefícios
1. Participantes (sejam ou não expositores) que pertençam a Grupos de pesquisa,
laboratórios e/ou centos de pesquisa ligados à Rede de Pesquisa em Didática das Ciências
experimentais e da tecnologia, receberão um desconto equivalente a 50% da inscrição,
sobre o valor corresponde à época que a realize. Para isto se deve especificar o nome
completo e sua ligação com a Rede.
2. Na chegada ao evento, deverá apresentar um documento que comprove sua relação com
a Rede e a sua categoria (professor/a, estudante, etc.)
Comprovantes que serão entregues pelo III LA-IHPST



Todos os inscritos no evento receberão um comprovante de assistência.
Também se entregará uma constância ao expositor do trabalho apresentado
(comunicação oral ou pôster)

