4.º ANIVERSÁRIO IPNP - Campanha de desconto!

Estimados amigos/as e colegas,
O Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto celebra, no dia 12 de Janeiro de 2012, o seu quarto aniversário. É
com enorme prazer e satisfação que assinalamos esta data oferecendo 30% de desconto sobre o valor normal de
inscrição no 1.º Congresso Internacional de Parentalidade do IPNP.
Para beneficiar deste desconto, deverá efectuar a inscrição e enviar-nos o respectivo comprovativo de pagamento (no
valor de 84 euros) até ao dia 12 de Janeiro de 2012.

Para o caso de não ter acompanhado as últimas actualizações, informamos que a Organização alargou o prazo para
submissão de posters e comunicações livres até 11 de Janeiro de 2012. Por favor, aceda ao site oficial do congresso,
em www.ciparentalidade.ipnp.pt, onde encontrará as instruções para submissão das candidaturas.

NOVA CONFIRMAÇÃO!

MANUELA VERÍSSIMO - Conferencista: Tema - Parentalidade e Vinculação.
Professora associada do ISPA - Instituto Universitário.
» Consulte informação actualizada e detalhada sob re os conferencistas aqui.

Não perca esta oportunidade única para assistir ao programa científico que a Comissão Organizadora preparou. Venha
passar 2 dias connosco, partilhando este pólo importante de convergência e de reflexão com profissionais de renome
internacional e especialistas conceituados.
Ficamos ao inteiro dispor caso tenham alguma questão relacionada com o congresso. Seja bem-vindo/a!

Valéria Sousa-Gomes
Presidente da Comissão Organizadora

4th IPNP Anniversary - Discount Campaign!

Dear Colleagues and Friends,
The Oporto's Institute of Psychology and Neuropsychology celebrates, on January 12, 2012, its fourth anniversary. It is with
great pleasure that we mark this date, offering a 30% discount over normal registration at First International Parenting
Congress .
To benefit from this discount, you should process your online registration and provide us proof of payment (84 euros) until
January 12, 2012.

In case you have missed the latest news, we inform that the deadline for submission of posters and papers was extended
to the 11th of January. Visit the congress official website at www.ciparentalidade.ipnp.pt and meet the submission
standards .

NEW CONFIRMATION!

MANUELA VERÍSSIMO - Conference: Theme - Parenting and Attachment.
Associate Professor at ISPA - University Institute.

» See more detailed information ab out the authors here.
Don't miss this unique opportunity to attend the scientific program that the Organizing Committee has prepared. Come and
spend two days with us, sharing this important center of convergence and reflection with internationally renowned
professionals and experts .
If you have questions regarding this or other subjects concernig the congress, please contact us. Welcome!

Valéria Sousa-Gomes
President of the Organizing Committee

