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Conferência Internacional – International  Conference 
Inferência e Causalidade – Inference and Causality 

 
Lisboa, 22-24 de maio de 2012 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
Professores Coordenadores: Maria Fernanda Palma, Augusto Silva Dias e Paulo de Sousa Mendes 

 

Ficha de inscrição – 1.ª fase – até 4 de maio de 2012 

 

Dados Pessoais: Nome: __________________________________________________ 

___________________________________________ Data de nascimento: ___/___/___ 

 

(Nome/NIF a constar no recibo: _______________________________/____________) 

 

B.I. n.º: _______________ emitido em: ____________________ na data: ___/___/___ 

Morada: _______________________________________________________________ 

Localidade: __________________________ Código Postal: _____________________ 

 

Telemóvel: __________________ Telefone fixo (das 10h às 19h):_________________ 

E-mail (em MAIÚSCULAS): ______________________________________________ 

 

Profissão: _____________________________________________________________ 

Opção de pagamento: ________________________ (indicar A. ou B.)  

 

Inscrições, 1.ª fase, até 4 de maio de 2012, número de vagas limitado: 

A. Pagamento de €80 no ato de inscrição. 

B. Estudantes da Licenciatura, Mestrado e Doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa no presente no ano lectivo 2011-2012 que façam prova dessa condição beneficiam de 

desconto de 50%: pagamento de €40 no ato de inscrição. 

 

 

Junta: a) currículo; b) uma fotografia (colada no canto superior direito da página 1 desta ficha); 

c) comprovativo de uma das condições que permitem beneficiar dos descontos referidos nas 

“opções de pagamento” referidas supra. 

 

 

 

 



  

 

2 

 

 

 

PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 

Junto envio comprovativo da transferência bancária ou depósito efetuados (conforme opção de 

pagamento A. ou B.), para pagamento da inscrição na Conferência internacional sobre 

Inferência e Causalidade, que decorrerá nos dias 22 a 24 de maio de 2012, com a indicação 

expressa do nome do participante, no valor de __________ Euros, no dia ___ de ____________ 

de ______, para a conta n.º 0824.0105.2783.0 na Caixa Geral de Depósitos, balcão da 

Universidade de Lisboa, do INSTITUTO DE DIREITO PENAL E CIÊNCIAS CRIMINAIS 

(IDPCC), cujo NIB é 0035.0824.0001.0527.8308.6. 

PAGAMENTO POR CHEQUE: 

Junto envio cheque n.º ___________________________________ da entidade bancária 

______________________ à ordem de INSTITUTO DE DIREITO PENAL E CIÊNCIAS 

CRIMINAIS (IDPCC) no montante de __________ Euros (conforme opção de pagamento A. ou 

B.), para pagamento da inscrição na Conferência internacional sobre Inferência e Causalidade, 

que decorrerá nos dias 22 a 24 de maio de 2012. 

 

Declara conhecer e aceitar as condições gerais e o regulamento do curso. 

 

Data:__________________________________________________________________ 

 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

ENVIAR PARA: 

DR. MIGUEL MARTINS 

IDPCC – FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

ALAMEDA DA UNIVERSIDADE, 1649-014 LISBOA – PORTUGAL 

OU, 

CASO OPTE POR PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, ENVIAR POR CORREIO 

ELETRÓNICO PARA: IDPCC@FD.UL.PT 

 

Tabela a preencher pelos Serviços do IDPCC: 

Taxas  Numerário Cheque n.º  N.º do recibo 

Prestação única (80 €)    

Prestação única (40 €)    

 

mailto:idpcc@fd.ul.pt

