
Jane Doe

Etapa 2 - Faça login na sua conta digitando seu nome de usuário e
senha em “Existing Users” (Usuários Existentes). Ao fazer o login, 
você será direcionou para o formulário on-line de inscrição na 
conferência (Etapa 3).

Se você ainda não tem uma conta, é necessário criar uma conta para
prosseguir com o registro para a conferência.
Para criar uma conta, digite seu endereço de email no campo 
designado abaixo de “New Users” (Novos usuários). Em seguida, 
selecione o botão “Register” (Registar) (NOTA: selecionar
o botão “Register” não registra você na conferência, isso apenas
registra sua nova conta no banco de dados anaplastology.org.) 
 
Após selecionar o botão “Register” (Registar), você será solicitado a 
criar uma senha. Ao salvar sua senha, você será direcionado para o
formulário de inscrição on-line da conferência (Etapa 3).

Etapa 3 - Selecione seu status de membro no menu suspenso 
e, em seguida, selecione o botão “Register Yourself” (Registrar-
se).

Etapa 4a - Preencha todos os campos obrigatórios no formulário (*) 

Se você precisar cancelar o formulário de registro antes de enviá-lo, 
selecione “Cancel” (cancelar) aquí.)

Etapa 4b - Selecione cada evento para o qual você deseja se registrar.
Todos os preços estão listados em dólares americanos (USD). 

Cada seleção será adicionada ao valor total que você deve pagar
para concluir seu registro e garantir seu lugar nesses eventos..

Você pode optar por se inscrever nos três dias de participação na 
Conferência IAA-BMF (15 a 17 de julho), ou você pode optar por se 
registrar para um único dia.

Se você quiser participar do evento Conference Banquet na
sexta-feira, 17 de julho, selecione o número de ingressos que
quer comprar. Se você deseja comprar mais de 2 ingressos, envie
um email para executivedirector@anaplastology.org para organizar 
o compra de bilhetes adicionais.

Selecione o(s) curso(s) da pré-conferência que você deseja 
participar.

Etapa 5. Para participar desses eventos, você deve concordar 
em permitir que a IAA possa usar quaisquer fotografias, 
vídeos e declarações feitos durante esses eventos em 
possíveis materiais promocionais ou educacionais, 
publicações, incluindo o site da IAA (anaplastology.org) e seu 
site associado (lima-iaa-bmf.com) e contas de mídia social 
(Facebook e Instagram).

Selecione o botão “Next” (Avançar para prosseguir para as opções 
de pagamento.

Etapa 6a. Você será direcionado para a seção Pagamento do
formulário de registro. 

O valor total que você deve pagar pelos eventos selecionados será
listados. Esse valor varia para cada registrante, dependendo dos
eventos selecionados. 

Selecione o botão “Previous” (Anterior) se desejar fazer alterações 
nas suas seleções.

Etapa 6b. Abra o menu suspenso para visualizar as opções de 
pagamento. Duas opções aparecerão: 

Pay Now (Pagar agora)- selecionando esta opção, você será 
solicitado a pagar o montante total devido. O pagamento deve ser 
feito via cartão de crédito ou débito. Será cobrado do seu cartão o 
valor total devido. Ao concluir pagamento, você receberá um aviso 
de confirmação (Etapa 7).

Invoice me (Fature-me) -al seleccionar ésta opción, no realizara 
ningún pago todavía. Se selecionando esta opção, você não fará 
nenhuma pagamento ainda. Você receberá por e-mail uma fatura 
informando seu saldo devidos e instruções sobre como efetuar 
pagamentos. Você pode fazer até quatro pagamentos para pagar 
seu valor devido.

As faturas serão enviadas por e-mail para o endereço digitado 
aqui. Por favor assegure-se de verificar seus filtros de spam 
ou lixo eletrônico. Se você não receber sua fatura, notifique 
executivedirector@anaplastology.org.

Selecione o botão “Pay Later” (Pagar mais tarde) para enviar seu 
formulário de registro. Você irá em seguida receber uma confirmação 
de que seu formulário foi enviado.

IMPORTANTE:  O valor que você deve é baseado nas taxas de
quando você enviar seu formulário de inscrição. 

Períodos da taxa: 

Early Bird   1 de fevereiro a 15 de maio
Regular  de 16 de maio a 30 de junho
On-Site (no local) após 30 de junho

Se você não pagou o valor total devido até o final do
período no qual você se registrou, o valor total devido
será ajustado com base nas taxas do período atual. 

Por exemplo, se você enviar seu registro durante o período Early 
Bird, você deve pagar o valor total devido até 15 de maio,
caso contrário, seu saldo será ajustado e seu valor total devido
aumentará de acordo com as taxas atuais.

Etapa 7 - Você receberá um aviso de confirmação de que seu 
formulário foi enviado. 

Selecione o botão “Finish” (Concluir) para sair.

Siga estas etapas para enviar o formulário de registro para a
Conferência Conjunta IAA-BMF e / ou Cursos Pré-Conferência.
 

Etapa 1 -  Selecione o botão REGISTRAR na página inicial da 
conferência (https://lima-iaa-bmf.com). Você também pode acessar o 
formulário selecionando o botão REGISTRAR associado aos
cursos da pré-conferência listados no site.
 

Ao selecionar o botão REGISTRAR, você será direcionado para o
formulário de registro on-line gerenciado pela IAA (anaplastology.org)
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