Formulário de Inscrição
SALALM LXIII
1-4 de julho, 2018
Hotel Barceló Reforma
Cidade do México, México
O prazo para inscrição antecipada com desconto é dia 13 de abril de 2018. O pagamento pode ser feito por meio
de cheque, cartão de crédito ou PayPal. Os cheques devem ser nominais ao SALALM, em dólares americanos, e
os fundos descontados de bancos que tenham agências nos EUA. Os pagamentos por PayPal devem ser feitos
somente em dólares americanos por meio do site https://form.jotform.com/80456656330962.
Sobrenome: ___________________________________ Nome: _______________________________________
Nome da instituição: ___________________________________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Telefone: __________________________________________________________________________________
Trabalho

Celular

E-mail: ________________________________________
Acabou de se tornar membro do SALALM? _____

É a primeira vez que participa do SALALM? ______

Taxas de inscrição para o SALALM 63:
Pré-inscrição para membros do SALALM*
Não-membros
Alunos
Novos membros da America Latina e o Caribe:
Profissionais
Alunos
Inscrição por um dia
Inscrição no congresso/tardia
Convidados não-participantes que irão à recepção dos livreiros
Taxa de processamento do cartão de crédito
TOTAL

$130.00
$150.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 10.00
$ 20.00
$150.00
$ 40.00/cada
$ 5.00
$___________

*A afiliação institucional só se qualifica para a taxa reduzida no caso das livrarias ou editoras particulares que
pagam a afiliação institucional. Os expositores devem se inscrever como participantes do congresso se
quiserem participar das reuniões e/ou dos comitês do mesmo.

Indique aqui se precisa de acomodações especiais:
________________________________________________________________________________________
FORMA DE PAGAMENTO:
☐ C h eq u e
☐ V isa
☐ M asterC ard
Número do cartão de crédito: __________________________________ Data de vencimento: _________
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Código de segurança: _______
Assinatura _________________________________________________
Seu comprovante de pagamento será incluído em seu pacote de inscrição.
Envie o formulário de inscrição e o pagamento a:
Carol Avila, SALALM 63
Tulane University
The Latin American Library
Howard Tilton Memorial Library, Room 422
7001 Freret Street
New Orleans, LA 70118-5549
Se quiser pagar com cartão de crédito, envie este formulário por fax a Carol Avila no número 504-247-1367.
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