
Organização : CESC – Centro de Estudos da Criança do Instituto de Educação da Universidade do Minho 
e Littera – Associação Portuguesa para a Literacia 

 

 

 
 

 8º Encontro Nacional │ 6º Encontro 
Internacional de Investigação em 
Leitura, Literatura Infantil & Ilustração  
9 + 10 Julho de 2010  

 8º National Meeting │ 6º International 
Meeting of Research in Reading, 
Literature for Children & illustration  

July, 9 + 10 , 2010  
 8º Rencontre Nationale │ 6º Rencontre 

Internationale de Recherche en 
Lecture, Littérature pour Enfants & 
illustration  

9 + 10 Juillet 2010  
  
IInnssccrriiççããoo||RReeggiissttrraatt iioonn||IInnssccrriipptt iioonn ::  50 euros até 15.06.2010 
     60 euros depois de 15.06.2010 

40 euros, valor para estudantes (qualquer grau, 
mediante envio de comprovativo 
 
�  Sou associado da Littera – Associação Portuguesa para a 
Literacia e beneficio de 10 euros sobre os preços praticados. 
 

FFoorrmmaass  ddee  ppaaggaammeennttoo ::      
--  cheque à ordem: Littera 
 
- Transferência bancária (Agência Universidade do Minho, Caixa Geral de Depósitos) 
NIB 0035 0823 00 00 85 66 93 042 
 
É obrigatório o envio do comprovativo digital da transferência, juntamente com a ficha de 

inscrição para: encontrosli@iec.uminho.pt  

 
BB oo ll ee tt ii mm   dd ee   II nn ss cc rr ii çç ããoo   //   RReegg ii ss tt rr aa tt ii oo nn   ff oo rr mm   //   ff ii cc hh ee  dd ’’ ii nn ss cc rr ii pp tt ii oo nn   
Nome > name, surname > nom, prénom 
 
Institution:  

Morada > address > adresse 
 
 
Tel:  Fax:  e-mail:  

cheque nº / banco > cheque nº / bank > chèque / banque ou transferência 
 

Com comunicação - tema/título >> with paper submission - subject >> avec conférence - thème 

Com poster – título: 

envio >>  send to >>   envoyer à  

Instituto de Educação 
│ Universidade do Minho │ Ao c/ 
Jacinta Maciel │Campus de 
Gualtar │4710-057 BRAGA  
encontrosli@iec.uminho.pt  

Institute of Education University of 
Minho │Ms Jacinta Maciel │ 
Campus de Gualtar │4710-057 
BRAGA  Portugal 
encontrosli@iec.uminho.pt  

Institut de l’Éducation│ Université 
du Minho │ Jacinta Maciel │ 
Campus de Gualtar │4710-057 
BRAGA Portugal 
encontrosli@iec.uminho.pt  

NÃO ESCREVER : ID _____________________ / COMPROV__________________________ 


