Formulário para Associação do Aluno
Inscreva-se online em ashrae.org/students
No nível da divisão do aluno, você vai ter o prazer de
conhecer outros alunos com interesses semelhantes —
se a sua faculdade ainda não criou uma divisão do
aluno, entre em contato com um membro do corpo
docente e peça ajuda sobre como criar uma você
mesmo!

Por que a ASHRAE?
• Descontos em publicações, conferências e oportunidades
de educação continuada
• Bolsas de estudos oferecidas pela sociedade e pelas
divisões para os alunos de graduação e pós-graduação
de engenharia
• Descontos para os membros alunos em publicações
• Acesso digital ao ASHRAE Journal, o Technology Portal,

Programa de Economias em
Desenvolvimento para alunos
Os alunos que residem em países classificados como
economias em desenvolvimento de “renda baixa” e
“renda média" nas estatísticas da Lista de Economias do
Banco Mundial estão classificados para participar deste
programa. Os alunos deste programa recebem todos
os benefícios da associação de aluno regular, incluindo
acesso on-line ao ASHRAE Journal (acesso digital
apenas — os participantes não receberão uma cópia
impressa mensal do ASHRAE Journal).
Visite www.worldbank.org para obter uma lista dos países
qualificados. Se você reside atualmente em um dos
países listados, marque a caixa ao lado de ‘Programa de
Economias em Desenvolvimento’ na seção ‘Compras’
deste formulário.

mensal e à revista trimestral High Performing Building, e
Science and Technology for the Built Environment (STBE)
• Participação em eventos com sua divisão ASHRAE local
• Busca por estágios e empregos em jobs.ashrae.org
• Programa para financiamento de projeto de graduação
sênior
• Desconto na inscrição na Conferência anual e de inverno
da ASHRAE (AHR Expo, Programa Estudantil, Sessões
Técnicas)
• Desenvolva habilidades essenciais não ensinadas em sala
de aula
• Faça grandes novos amigos!

1. Informações de contato.

Sr.
Srta.
Sra.
																													

		
					

Data de nascimento_______ /_______ /_______
(Dia)
(Mês)
(Ano)

Nome ______________________________________________________________________________________________________________________		
							 (Primeiro) 																	 			
(Sobrenome)			
Endereço principal (aonde todas as correspondências serão enviadas)

Endereço alternativo

Endereço____________________________________________________

Endereço__________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________

Cidade___________________________________ Estado/Província_____

Cidade________________________________ Estado/Província______

CEP_____________ País________________________________________

CEP_________________ País__________________________________

E-mail _______________________________________________________

E-mail_____________________________________________________

Tel.:_________________________________________________________

Tel.: _______________________________________________________

Eu gostaria de receber atualizações ocasionais para alunos por e-mail. Eu gostaria de participar da Divisão ____________________ da ASHRAE.

2.Informações da divisão do aluno.

Nome da faculdade:____________________________________________________________

Endereço:____________________________________________________________________________________________________________________
Cidade:________________________________________________Estado/Província:__________ CEP_________________________________________

3. Educação _Classificação:

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

Mestrado/doutorado

Integral
Meio período
Curso:____________________________ Data prevista da graduação:______________________________________
												
(DD/MM/AAAA)

5. Compras
Associação de aluno — Regular: US$ 25,00
Edição impressa do Manual da ASHRAE atual:

Associação de aluno — Programa sobre Economias em Desenvolvimento (consulte o verso para
qualificações) US$ 15,00
I-P

SI Preço para membro aluno: US$ 49,00

Versão em PDF do Manual da ASHRAE (inclui as unidades I-P e SI) Preço para membro aluno: US$ 39,00
Manual da ASHRAE On-line — Assinatura anual dos quatro volumes da série do Manual: US$ 33,00
*Publicações adicionais estão disponíveis com descontos para os membros alunos em ashrae.org/studentbookstore

6. Pagamento.

Visa

Mastercard

Amex

Diner’s Club

Cheque/ordem de pagamento**

Nº do cartão _______________________________________________________________________
Data de validade _________/________
																																				
(mês)
(ano)
Valor total: ______________________________________ Assinatura_________________________________________________________________
Serão aceitos cheques em moeda dos EUA e do Canadá. Pagamentos por cartão de crédito aceitos apenas em moeda dos EUA

