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Membresia Estudantil PES Gratuita
Por que tornar-se Membro Estudantil do PES?







Para aproveitar a inscrição gratuita na premiação do PES - Power & Energy magazine
Pra ganhar acesso gratuito ao PES Resource Center com centenas de artigos técnicos, tutoriais, vídeos e
apresentações.
Para receber a membresia gratuita no Capítulo PES de sua localidade.
Para receber descontos em dezenas de conferências e reuniões promovidas ou co-promovidas pelo PES na
sua área de atuação, e ao redor do mundo.
Para aproveitar os descontos em tutoriais técnicos.
Para utilizar o PES-Careers, que é um serviço gratuito criado especificamente ára ajudar estudantes em
formação, ou engenheiros recém-formados na conexão com empregadores da indústria de potência e energia.
Essa oferta é válida apenas para pessoas que nunca tenham sido membros do PES anteriormente.
A oferta expita em 15 de Agosto de 2018.

Já é membro do IEEE? VIRE MEMBRO DO PES GRATUITAMENTE AGORA!
(Você precisa ter renovado sua Membresia IEEE em 2018 (depois de 1 de Setembro) para utilizar essa oferta)

- Visite http://www.ieee.org/join
- Clique em Societies and Special Interest Groups na esquerda.
- Nessa página, clique em "IEEE Power & Energy Society," e depois em "Join the IEEE Power & Energy Society"
- No destino, "Add Item" e entre com sua Conta IEEE no topo da página à direita.
- Depois de completo, você pode clicar em "Proceed to Checkout."
- No carrinho de compras, entre com o código promocional PES18STUAD no campo para códigos promocionais
do carrinho, e clique “Apply.”
(Nota: A oferta expira em 15 de Agosto de 2018) Válido apenas uma vez.
Ainda não é Membro Estudantil IEEE?
Veja como fazer sua Membresia PES gratuita quando fizer a Membresia Estudantil IEEE hoje!
- Visite http://www.ieee.org/join
- Selecione "Join as Student" e crie sua Conta IEEE.
- Depois de criar sua Conta IEEE, continue com o processo de membresia e vá para "Do you
want to add any memberships and subscription?" na mesma página.
- Selecione a membresia da Power & Energy Society e clique em "add selected item."
- Clique em "Proceed to Checkout."
- No carrinho de compras, entre com PES18STUNW no campo de códigos promocionais do carrinho e clique em
“Apply.”
(Nota: A oferta expira em 15 de Agosto de 2018) Válido apenas uma vez.

