
 

Proposta de Sócio 

Morada

Localidade Distrito

A

Nome

Instituição

Departamento

B

Dados Pessoais

Dados Institucionais

Código Postal

País

Telefone Telemóvel Fax

WWW

E-mail

Morada

Localidade

Código Postal -

País

WWW

-

C Dados Profissionais

Palavra-chave

Palavra-chave

Cargo

D Reservado à Direcção

Nº Sócio Data de entrada

NIF NIB

E

Telefone Extensão Fax

Palavra-chave

Palavra-chave

Distrito

 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – APPIA 
Universidade do Minho    Departamento de Informática    Campus de Gualtar    4710-057 Braga    PORTUGAL 

Telefone: (+351) 253 604 470    Fax: (+351) 253 604 471    E-mail: infos@appia.pt    URL: www.appia.pt 



 

Condições Gerais 

Os dados solicitados neste documento serão disponibilizados, apenas, dentro da comunidade 
formada pelos sócios efectivos da APPIA e acessível através da página electrónica da associação 
em www.appia.pt, em local de acesso reservado. A divulgação para o exterior desta comuni-
dade nunca incluirá mais do que os dados relativos a nome, país, página electrónica pessoal, 
instituição, departamento e página electrónica da instituição. Se não concordar com esta dispo-
nibilização, por favor, assinale aqui.  

A APPIA utiliza uma lista de distribuição de correio electrónico [rede.APPIA], moderada, para 
divulgar notícias relevantes para a comunidade científica da Inteligência Artificial, como 
eventos, ofertas de emprego, discussões científicas, entre outros. Se pretender não subscrever 
este serviço, por favor, assinale aqui.  

Os Estatutos da APPIA podem ser consultados através da página electrónica em www.appia.pt 
ou solicitados através dos contactos indicados nesta página. 

Depois de preenchida, a proposta de sócio deverá ser enviada para a APPIA por um dos 
seguintes meios: 

• Por correio postal: 

Associação Portuguesa Para a Inteligência Artificial – APPIA 
Universidade do Minho 
Departamento de Informática 
Campus de Gualtar 
4710-057 BRAGA  

• Por fax: 

(+351) 253 604 471 

• Por correio electrónico: 

infos@appia.pt 

Quando se trate da candidatura de um sócio estudante, esta proposta deverá ser acompanhada 
por uma declaração da instituição acolhedora, comprovando o seu estatuto de estudante. 

Depois de analisada a proposta de sócio pela Direcção da APPIA, o sócio será contactado no 
sentido de concluir o seu processo de adesão. 
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Instruções de Preenchimento 

O preenchimento da proposta de sócio da Associação Portuguesa Para a Inteligência Artificial 
pode ser manuscrito ou recorrendo a suporte informático, de acordo com as indicações que se 
descrevem abaixo. Caso opte pelo preenchimento manuscrito deste formulário, agradece-se 
que o faça usando letras maiúsculas. 

• Área A  Dados Pessoais: 

Estes dados pretendem identificar e permitir o contacto com o sócio. 

Nesta área, todos os campos são de preenchimento obrigatório, excepto os 
contactos telefónicos, o link WWW da página pessoal e o NIB. 

• Área B  Dados Institucionais: 

Estes dados pretendem identificar e caracterizar a instituição onde o sócio desen-
volve a sua principal actividade. 

O preenchimento desta área é facultativo. Contudo, o fornecimento desta infor-
mação permite estabelecer um modo de contacto alternativo com o sócio. 

• Área C  Dados Profissionais: 

Estes dados pretendem caracterizar as principais áreas de actividade e interesses 
profissionais do sócio. 

O preenchimento desta área é facultativo. No entanto, a disponibilização desta 
informação é útil uma vez que permite contextualizar a actividade do sócio, no que 
respeita, directamente, aos interesses perseguidos pela APPIA. 
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