
                       45º ENAPEF 
 

                       FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

 

Preencha corretamente a ficha de inscrição com letra de forma e assine. 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Nome Completo (sem abreviaturas): 

Endereço:                                                                                                                     Nº:            Bloco:        Apto: 

Bairro:                                                                                       Cidade:                                                                                          

UF:                                                         CEP:                                          Telefone: (       )                                                                         

Email: 
 

 

Nº de sócio APEFRS (em dia com as semestralidades 2018-2 e 2019-1 ou desconto em folha): 

 (     ) Novo Sócio                                                 (     ) Não Sócio                           (     ) Comerciário 

 Associado SINPEF?  (    ) Não    (    ) Sim. Nº:                                               Comprovação: (     ) OK        

 Registrado no CREF? (    ) Não   (    ) Sim. Nº:                                              Comprovação: (     ) OK         
 

* Será concedido um DESCONTO DE 10% sobre o valor dos cursos para profissionais registrados no CREF/RS ou SINPEF/RS, 
desde que comprovem estar em dia com sua anuidade 2019. Desconto não cumulativo, válido para apenas uma das modalidades. 

 

PAGAMENTO 

1CURSO:R$                      2CURSOS:R$                        APEFRS:(    ) Semestre.R$            (    ) Anuidade.R$ 

VALOR TOTAL: R$ 

FORMA DE PAGAMENTO 

(     ) Dinheiro      (     ) Transferência Bancária             (     ) Cheque. Nº Cheque:                Banco: 

RECIBO Nº: 
 

Antes de realizar sua inscrição, leia atentamente todas as informações.  
Escolha a programação de sua preferência e certifique-se dos turnos para não colidir os horários! 

INSCRIÇÃO 

TURNO Nº CURSO NOME DO CURSO 

Manhã 
9h às 13h 

  
 

Tarde 
14h às 16h 

 ATIVIDADES PARALELAS (Encontro, Vivências, Fórum, Sessão Científica) 

(Presença obrigatória em pelo menos uma das atividades, para a certificação) 

Vespertino 
17h às 21h 

  

Noite 
21h às 23h 

 ATIVIDADES PARALELAS : Palestra inaugural (dia 22/08) 
ABERTURA OFICIAL DO EVENTO (dia 23/08) 

 

* A transferência do curso da manhã somente será realizada, se houver vagas, até 60 minutos após o término do 1º turno de curso 
e do curso vespertino a troca deverá ser efetuada na primeira hora da manhã. 

     
TERMO DE RESPONSABILIDADE - LEIA ATENTAMENTE E ASSINE 

 

Não será permitida a entrada de ouvintes ou acompanhantes, de qualquer idade, durante os cursos e/congresso. O participante 
declara ser conhecedor do regulamento do evento, à disposição no site www.apefrs.com.br, e estar em boas condições físicas 
para participar do 45º ENAPEF, de livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, 
professores e colaboradores.  A inscrição no evento libera o uso pela APEF, sem ônus, de fotos, filmes ou outras gravações em 
que apareça a minha imagem, obtidas durante o mesmo. É OBRIGATÓRIO O USO DA PULSEIRA PARA O INGRESSO NOS 
CURSOS E A PRESENÇA EM UMA DAS ATIVIDADES PARALELAS PARA O RECEBIMENTO DA CERTIFICAÇÃO, desde 
que haja uma frequência mínima obrigatória no curso de 75%. E por estar ciente e de acordo com todas as informações 

acima, assino. 
 

 
Data:                                                                                     Assinatura: 

 

Inscrição nº 

http://www.apefrs.com.br/

