Inscrição

Por ocasião do XII Congresso Galego de Estatística e Investigação Operacional estão
programados dois cursos, que serão on-line em datas prévias ao congresso (de 16 de
setembro a 24 de outubro), e serão encerrados com uma sessão presencial que terá lugar no
sábado 24 de outubro durante o congresso.

- Curso I: Controlo Estatístico da Qualidade com R .
- Curso II: EPIDAT, software galego para a análise de dados .

Os cursos terão um número mínimo de participantes de 10 pessoas e um número máximo de
30 pessoas. A admissão nestes cursos será por ordem de inscrição. A data limite de inscrição
para estes cursos, prévios ao congresso, encerra o 15 de julho 30 de julho até o 15 de
setembro ou até completar as praças*
.

A cada curso tem um custo adicional de 20 euros sobre a quota do congresso, que será pago
no momento da inscrição no congresso.

Além disso, durante o congresso estão programados dois seminários (mini-cursos) em que
vão ser apresentadas com o programa estatístico R algumas das técnicas que serão expostas
nas conferências plenárias.
- Seminário I: FactoMineR, análise multivariante com R .
- Seminário II: Análise estatística de dados funcionais com R .

Os seminários (mini-cursos) são gratuitos, são incluídos na quota do congresso.

Os cursos e seminários serão ministrados por profissionais com grande experiência no uso da
Estatística. Estes cursos e seminários têm como objetivo mostrar as aplicações da Estatística a
diferentes colectivos: engenheiros, economistas, pessoal da saúde, biólogos, veterinários,
docentes, profissionais e pesquisadores que precisam analisar dados em seu trabalho, etc.
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CÓDIGO DO TIPO DE QUOTA
S

R

N

CÓDIGO DO GRUPO
QUOTA DE INSCRIÇI ÃO
Inclui todos os serviços do SUPER
congresso,
REDUZIDA
exceto os cursos e o almoço oficial do sábado
Até
15
30 de julho
REDUCIDA
16 NORMAL
de julho
31 de julho a
15 de setembro
10 de outubro
A partir do

16 de setembro

11 de outubro

G.I

Sócios da SGAPEIO e de sociedades
80
com acordos de100
reciprocidade (SEIO

G.II

Não sócios

G.III

Estudantes e desempregados
40 sócios

50

G.IV

Estudantes e desempregados
55 não sócios

65

G.V

Acompanhantes, sem direito
40a documentação

40

110

130

CÓDIGO DO CURSO
QUOTA POR CURSO ON-LINE PRÉVIO AO CONGRESSO
(De 16 setembro a 24 de outubro
Até
)
15
30 de julho

De

16 de julho

31 de julho

ao 15 de setembro

até o 15 de setembro ou até completar as praças*
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A partir de 16 de setembro
C.I

Controlo Estatístico de Qualidade
20
com R

20

C.II

EPIDAT, software galego para
20 a análise de dados

20

CÓDIGO DA COMIDA

QUOTA ALMOÇO OFICIAL
Até
DO SÁBADO

PE.C

Preço regular

PR.C

Preço reduzido para estudantes
15
e desempregados

15

30

30

15

(*) Consultas sobre o número de praças disponíveis: xiicongreso.sgapeio@usc.es

Aqueles que se beneficiem da redução de quota de inscrição correspondente aos estudantes e
desempregados têm de enviar uma fotocópia do documento oficial que demonstre que
pertence a este grupo a:
xiicongreso.sgapeio@usc.es
.
O pagamento das quotas deve ser feito na conta bancária da SGAPEIO que se refire a seguir.
Quando fazer a inscrição, tem de anexar a prova de pagamento através deste site.
CONCEITO DE PAGAMENTO:
Indique, se faz favor, como conceito de pagamento, a opção eleita. Consulte o grupo e os tipos
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de quotas que lhe correspondem na tabela superior. O conceito de pagamento deve referir-se
como se mostra a seguir. Há de marcar obrigatoriamente uma das opções assinaladas entre
parêntesis (), e as opções assinaladas entre colchetes [] têm de se indicar no caso de se
apontar a elas:
XII CONGRESSO SGAPEIO (G.I / G.II / G.III / G.IV indicar grupo), (SR / R / N indicar tipo
de quota ), [C.I / C.II], [PE.C / PR.C], [G.V com/sem almoço]
Exemplos:
-

A quota “XII CONGRESSO SGAPEIO G.III, SR, C.I” seria de 60 euros.
A quota “XII CONGRESSO SGAPEIO G.III, SR, C.I, PR.C” seria de 75 euros.
A quota “XII CONGRESSO SGAPEIO G.I, SR, C.II” seria de 100 euros.
A quota “XII CONGRESSO SGAPEIO G.I, SR, PE.C” seria de 110 euros.

Faça o favor de preencher o seguinte formulário e ao fundo encontrará a informação que
precisa para fazer a sua inscrição.
FORMULARIO DE INSCRIÇÃO aqui
INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA SUA INSCRIÇÃO
DADOS DA CONTA EM QUE DEVEM SER FEITOS OS PAGAMENTOS DAS QUOTAS:
Titular da conta:

Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de O

IAM:

ES11 2080 0314 3030 4001 9642

Entidade bancária:

ABANCA

Código BIC/Swift:

CAGLESMMXXX

DADOS DO CONGRESSISTA QUE DEVE INDICAR NO MOMENTO EM QUE É EFETUADO O P
NOME E APELIDOS
CONCEITO DE PAGAMENTO
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TOTAL A PAGAR (euros)
ENTIDADE BANCÁRIA
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