Poupe tempo.
Faça sua mudança online.

ashrae.org/smartstart
O que é o programa SmartStart?
De forma sucinta, é a melhor maneira de membros
Alunos da ASHRAE receberem os diversos benefícios
do nível de membro Associado após concluírem a
faculdade. SmartStart é um programa de 3 anos que
permite a membros Alunos se tornarem membros de
nível Associado por uma taxa acessível para o recémformado.

Preço
A estrutura de preços do SmartStart é baseada em um
aumento gradual no valor da assinatura para ajudar
aqueles que acabaram de começar, como você.
Primeiro ano: $21
Segundo ano: $79
Terceiro ano: $105

Por que mudar para Membro Associado?
•

•
•
•
•

•

•
•

Aproveite as oportunidades de networking e
desenvolvimento profissional oferecidas pela Young
Engineers in ASHRAE (YEA)
Grandes oportunidades de networking no nível da
Filial, da Região e da Sociedade
O Manual ASHRAE — o recurso indispensável que
abrange todo o setor para profissionais de HVAC&R
ASHRAE Journal — esse recurso mensal é a revista
técnica mais confiável da comunidade de HVAC&R
High Performing Buildings — a revista trimestral
sobre inovações em design tecnológico e operação
de edificações
HVAC Industry News — um recurso semanal de
notícias que mantém os membros da ASHRAE a par
das mais recentes notícias do setor
Acesso a mais de 300 publicações técnicas de
ponta do setor
Acesso a educação online, webcasts e
oportunidades de desenvolvimento profissional

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.

por que mudar?
alunos de verdade.
motivos de verdade.
William Mak
Chicago, Illinois
Bacharelado em Engenharia Arquitetônica,		
Milwaukee School
of Engineering

Por que uma
carreira de
engenharia em
HVAC&R?
Eu queria participar
de um setor que relacionasse
uso de energia, edificações e pessoas.

O que a ASHRAE significou
para a sua carreira?
Através da ASHRAE, desenvolvi valiosas conexões com
pessoas no campo local, e o banco de dados técnico
que vem junto com a minha associação é valiosíssimo.
Além disso, por ter me envolvido com o Young Engineers
in ASHRAE (YEA), pude me conectar com outras
pessoas do setor que eram da minha faixa etária e
estavam em momentos semelhantes na carreira.

Conselho aos alunos
Aproveite os recursos, descubra o que desperta sua
paixão e saia de sua zona de conforto de vez em
quando. Quanto mais você se envolver com a ASHRAE,
mais você receberá em troca.
Acesse ashrae.org/yea para obter mais
informações.

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ALUNO DA ASHRAE. Preencha todas as seções. Preços válidos de 01/07/2019 – 30/06/2020.
1. Informações de contato. Número de membro:____________________
																																

Data de nascimento_________ /_________ /_________
(Mês)

(Dia)

(Ano)

Nome __________________________________________________________________________________________________________________
								 (Primeiro) 								 (Sobrenomes do meio)		
Endereço principal

(Último sobrenome)

(Designação)

Este é um endereço  Residencial
Comercial
Nome da empresa___________________________________________

Endereço alternativo

Endereço__________________________________________________

Endereço__________________________________________________

Cidade_ _________________________ Estado/Província ___________

Cidade_ _________________________ Estado/Província ___________

CEP______________________ País_____________________________

CEP______________________ País_____________________________

E-mail _____________________________________________________

E-mail alternativo____________________________________________

Telefone________________________Cel.________________________

Filial preferida

Este é um endereço  Residencial
Comercial

Nome da empresa __________________________________________

Residencial

3. Áreas de interesse de
HVAC&R. Digite o código da sua
1ª, 2ª e 3ª área de interesse da lista
abaixo:

2. Carreira. Responda às perguntas colocando os códigos no
espaço fornecido.

1._____ 2.______3.______

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

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
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
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.

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

Comercial

4. Preferência do Manual.
Como novo membro Associado,
você recebe 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.

Qual das alternativas melhor descreve seu cargo? __________
B- Presidente
C- Sócio
D- Associado
E- Proprietário
F- Vice-presidente
G- VP/Engenheiro-chefe
K- Engenheiro de design
L- Engenheiro de proj./aplicação
O- Eng./Ger. de instalações
P- Pesquisa/Desenvolv.
R- Engenheiro de vendas

S- Agente de compras
T- Projetista
U- Estimador
W- Técnico
X- Professor
Y- Aluno
Z- Bibliotecário
ZZ- Outros

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

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

Outra________________

IP (polegada/libra) impresso com
PDF
SI (métrico), impresso com PDF
Apenas PDF (I-P & SI)

6. Aviso de privacidade.
Se você NÃO quiser receber
correspondências EM PAPEL de
terceiros, marque aqui:
5. Assinatura.
assinar
datar

7. Pagamento.

$205 (3 anos: $21-$79-$105)

$21 (primeiro ano apenas)

Visa
Mastercard
Amex
Diner’s Club
Cheque/ordem de pagamento**
						
Nº do cartão _____________________________ Cód. de segurança_______Data de validade _____/_____
																											 		
(MM) (AA)
Quantia total: ___________________ Assinatura_______________________________________________
SERÃO ACEITOS CHEQUES EM MOEDA DOS EUA E DO CANADÁ. CARTÕES DE CRÉDITO ACEITOS APENAS EM
MOEDA DOS EUA

