Inscrição para membro da ASHRAE
Poupe tempo. Inscreva-se online em ashrae.org/join
Os preços mostrados são válidos de
1º de julho de 2019 até 30 de junho de 2020

AFILIAÇÃO
Quem são os membros da ASHRAE?
Os membros são representados por engenheiros
consultores, contratadas de mecânica, proprietários
de edifícios, funcionários de empresas de fabricação,
instituições educacionais, organizações de pesquisa,
governo, arquitetos, alunos ou qualquer um que se
preocupe com HVAC&R para o ambiente construído.
Que tipo de afiliação é o certo para você?
A ASHRAE tem três níveis de afiliação concedidos a
candidatos com base na experiência e na participação
deles no setor. Antes de você se candidatar e selecionar
um nível de afiliação, recomendamos que acesse o
site da ASHRAE para ver os níveis de afiliação e seus
benefícios correspondentes. Os preços mostrados estão
em moeda dos EUA.
Membro ($220)
Disponível para qualquer um com 12 anos ou mais
de experiência aprovada pela ASHRAE no setor de
HVAC&R.
Membro associado ($220)
Disponível para qualquer um com menos de 12 anos
de experiência aprovada pela ASHRAE no setor de
HVAC&R.
Membro afiliado
($55 no primeiro ano, $85 no segundo, $110 no
terceiro)
O nível de afiliado é para indivíduos que sejam novos
na ASHRAE (sem afiliação anterior à ASHRAE) e
tenham 30 anos ou menos de idade. Ele propicia um
ótimo início para jovens profissionais que desejem
se envolver com a ASHRAE. (Não inclui o benefício
de membro anual do Manual ASHRAE).
Política de privacidade: Ao fornecer seu endereço de
e-mail , você está concordando em receber comunicados
eletrônicos da ASHRAE, com a ressalva de que poderá pedir
o cancelamento de determinados comunicados eletrônicos
depois de se tornar membro. Acesse ashrae.org/privacypolicy
para obter informações adicionais.

BENEFÍCIOS E RECURSOS PARA OS
MEMBROS
Publicações e recursos
• Manual da ASHRAE (disponível para membros
e associados) em formato impresso ou em PDF,
além de uma assinatura de brinde de 12 meses
do Manual Online, que fornece acesso online aos
4 volumes mais recentes da série do Manual.
• ASHRAE Journal mensal em formato impresso
e online
• Revista trimestral High Performing Buildings em
formato impresso e online
• Boletins eletrônicos e-Industry e eSociety
• Acesso a recursos restritos a membros através
do ASHRAE.org, o Technology Portal, e Science
and Technology for the Built Environment (STBE)
• Descontos em mais de 300 publicações técnicas
de ponta do setor
Educação profissional e desenvolvimento de carreira
• Matrícula com desconto para cursos educativos
através do ASHRAE Learning Institute, além de
programas de certificação da ASHRAE
• Obtenha PDHs/CEUs/AIA LUs para manter
sua designação/licença profissional com cursos,
seminários e webcasts
• Obtenha conhecimento do setor, habilidades de
comunicação e administração participando de
programas ou comitês técnicos da ASHRAE
• Publique ou busque vagas de emprego utilizando
o jobs.ashrae.org
Networking
• Conecte-se localmente, regionalmente e
internacionalmente com mais de 57,000
membros em mais de 190 filiais ao redor do
mundo
• Aprenda, compartilhe e cresça nas Conferências
Anual e de Inverno, e nas comitês técnicos da
ASHRAE
• Participe de sua filial local ou de reuniões e
eventos regionais
Código de ética: Com o envio deste pedido de inscrição, você
concorda em acatar o Código de Ética da ASHRAE, que pode
ser encontrado em ashrae.org/codeofethics.

Pedidos de inscrição preenchidos ou dúvidas podem ser enviadas para a ASHRAE por
e-mail: membership@ashrae.org | fax: 678-539-2129 | tel: 1-800-527-4723 ou 404-636-8400
correspondência: 1791 Tullie Circle, NE, Atlanta, GA 30329

INSCRIÇÃO PARA MEMBRO DA ASHRAE.

Preencha todas as seções aplicáveis. Preços válidos de 01/07/2019 – 30/06/2020.

1. Informações de contato.
Sr.
Senhora
Srta.
Sra.
Dr.
Data de nascimento__________ /__________ /__________
																																
(Mês)
(Dia)
(Ano)
Nome ___________________________________________________________________________________________________________________
								 (Primeiro) 							 (Sobrenomes do meio)			
(Último sobrenome)
(Designação)
Endereço principal Este é um endereço

Residencial

Comercial

Endereço alternativo

Este é um endereço

Residencial

Comercial

Nome da Empresa___________________________________________

Nome da Empresa_____________________________________________

Endereço__________________________________________________

Endereço____________________________________________________

Cidade__ _________________________Estado/Província___________

Cidade___________________________Estado/Província______________

CEP______________________ País_____________________________

CEP_______________________ País______________________________

E-mail ____________________________________________________

E-mail alternativo_____________________________________________

Telefone___________________________ Cel._____________________

Filial preferida

Residencial

Comercial

Outra_______________

Nome/Filial do membro que indicou (caso aplicável):____________________________________________________________________________
2. Nível de membro.
Para mais informações sobre
níveis e benefícios de membros,
veja o verso ou acesse ashrae.org.
Membro — $220 (obrigatório
o preenchimento da seção 2a)
Membro associado — $220
Membro afiliado — $55
no primeiro ano/$85 no
segundo/$110 no terceiro (novos
membros, idade abaixo de 30 anos)
Restabelecer minha afiliação
anterior. Número de membro
anterior:___________________

2a. Informações biográficas. APENAS candidatos ao Nível de Membro precisam preencher esta seção.
Use folhas adicionais ou anexe um currículo se necessário. Candidatos ao nível de Associado ou Afiliado não precisam preencher esta
seção.

Local da instituição de ensino

Histórico acadêmico

___________________________________________________________________________________________________
Empregador 		
Local				
Período do emprego
Cargo/Título
___________________________________________________________________________________________________

Experiência de trabalho para qualificação

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Engenharia
profissional
											
Número da licença__________________
											
Data de emissão__________________		
Informações
de registro

colocando os códigos no espaço fornecido.

Qual das alternativas melhor descreve seu cargo? _______
B-Presidente
R-Engenheiro de 			
C-Sócio
vendas
D-Associado
S-Agente de compras
E-Proprietário
T-Projetista
F-Vice-presidente
U-Estimador
G-VP/Engenheiro-chefe
W-Técnico
K-Engenheiro de design
X-Professor
L-Engenheiro de proj./
Y-Aluno
aplicação
Z-Bibliotecário
O-Eng./Ger. de instalações
ZZ-Outros
P-Pesquisa/Desenvolv.
Qual das alternativas melhor descreve sua firma? _________
43-Serviços básicos
51-Fabricante
61-Rep. de fabricante
62-Engenharia de vendas
71-Atacadista/Dist.
83-Biblioteca
84-Associação
91-Outros

Qual das alternativas melhor descreve sua função? _______
1- Design/Aplicação
2- Fabricação
3- Operações de
Manutenção
4- Gerência

Diploma/Curso

___________________________________________________________________________________________________

3. ASHRAE Journal. Responda às perguntas

11-Consultoria em eng.
12-Arquitetura e eng.
15-Design/Construção
21-Contratada
26-Adm. e desenv. imobiliário
31- Adm. de instalações
industriais
41-Adm. de instalações
comerciais
42-Governo, saúde, educação

Período do curso

___________________________________________________________________________________________________

5- Vendas
6- Pesquisa
7- Ensino
8- Outros

7. Assinatura e data obrigatórias
_____________________________________

Campo de registro_____________________
Local de registro______________________

4. Áreas de interesse de HVAC&R.
Coloque o código da sua área de interesse da lista abaixo:
Código:____________
Aquecimento
A- Hidrônico
B- Ar forçado
C- Vapor
D- Processo
E- Água de serviço
F- Solar
G- Radiante

Refrigeração
S- Refrigeração unitária
T- Refr. comercial
U- Refr. industrial
V- Refr. de processo
W- Baixa temp. (<60F)
X- Componentes de refr.

Ventilação e condicionamento de ar
H- Limpeza de ar
J- Industrial
K- Sala limpa/de computador
L- Equip. de condicionamento de ar
<20 toneladas
M- Equip. de condicionamento de ar 		
20-200 toneladas
N- Equip. de condicionamento de ar > 		
200 toneladas
P- Sistemas de manejo de ar
Q- Arrefecedores de evaporação
R- IEQ

Áreas gerais
1- Controles/Instrumentação
2- Fluxo de fluido de transferência 		
de calor
3- Tubos, válvulas, conexões
4- Refr. e Lubrificações
5- Som e vibração
6- Isolamento
7- Recuperação de energia
8- Aplicação em alimentos
9- Saúde, segurança
10- Comissionamento

5. Preferência do Manual. Novos
Membros e Membros Associados
recebem uma assinatura de brinde de
12 meses do Manual Online, incluindo
acesso aos 4 volumes mais recentes
do Manual. Se você quiser uma cópia
impressa do Manual da ASHRAE
além dessa assinatura, escolha entre
as versões IP ou SI abaixo. Os
Manuais são impressos e enviados
aos membros anualmente em junho.
I-P (unidades em polegadas/libras),
impressa com PDF
SI (unidades métricas), impressa 		
com PDF
Apenas PDF (I-P & SI)

6. Aviso de privacidade Se você NÃO
quiser receber correspondências em
papel de terceiros, marque aqui.

8a. Incluir dívidas da associação à filial:
Quantia devida:__________ Pagar dívidas
com a filial é recomendado, mas não obrigatório; elas podem ser pagas separadamente à filial a
qualquer momento. Entre em contato com os oficiais da filial para saber a quantia. Adicione essa
quantia às suas dívidas da Sociedade na “Quantia Geral” da seção de pagamento abaixo.
8b. Pagamento.

Visa

Mastercard

Amex

Diner’s Club

Cheque/ordem de pagamento**

Nº do cartão ______________________________________________ Data de validade _________/________
																											 		
(Mês)
(Ano)
Quantia total: ______________ Assinatura______________________________________________________
Serão aceitos cheques em moeda dos eua e do canadá. Pagamentos por cartão de crédito aceitos
apenas em moeda dos eua

