
8 a 10 de fevereiro de 2018
ELEMENTOS ESPECIAIS
Mantendo a tradição da informalidade, os debates abertos serão realizados após cada apresentação e 
durante as demonstrações ao vivo. As apresentações podem ser substituídas ou adicionadas, conforme a 
demanda do caso.

Nota: AGUARDE pela confirmação do registro antes de fazer planos de viagem não 
reembolsáveis.

TAXA DE INSCRIÇÃO 
Membros da American Society for Aesthetic Plastic  Surgery,  American Society of Plastic Surgeons, Plastic 

Surgery Educational Foundation e International Society of Aesthetic Plastic Surgery ....................... US $1,500.00  

Não membros das Sociedades supracitadas .................................................................................... US $1,550.00 

Residentes de cirurgia plástica, (EUA e Canadá apenas) com verificação de status ................................. US $   700.00 

* Prazo para inscrição antecipada: 19 de janeiro de 2018.
 Após 19 de janeiro de 2018, serão acrescentados US $ 150.00.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
FOs reembolsos completos da inscrição serão dados se uma notificação de cancelamento por escrito for 
recebida até 8 de dezembro de 2017.

Um reembolso de 50% será dado se a notificação por escrito for recebida até 5 de janeiro de 2018.

Nenhum reembolso será dado após 8 de janeiro de 2018. 

HYATT REGENCY HOTEL INFORMATION 
Stay in our official Baker Gordon Headquarters Hotel located in the middle of 
all the action and indulge in the spirit of the “American Riviera” at the HYATT 
REGENCY MIAMI, 400 S E. 2nd Avenue (Phone 305-358-1234). Just 15 minutes 
from the glorious sand and gorgeous Art Deco district of South Beach, our 
downtown Miami hotel is also only 7 miles from Miami International Airport. 
The striking white towers of our urbane downtown Miami hotel overlook the 
Miami River and Biscayne Bay, and is connected to the Ashe Auditorium, our 
General Session room. Enjoy dramatic bayside or skyline views from stylish, 

contemporary guestrooms. Enjoy the vibrant night life offered by a multicultural city that speaks ultra-cool fluently. Re-
discover Hyatt Regency Miami, and experience the excellence you’ve come to expect from Hyatt.
   
A block of rooms is reserved at the Hyatt at rates which apply to symposium guests only: $269.00 single/double per 
night, plus 13% State/Local Tax. Also available: Regency Club rooms, $299.00 and Petite Suites $319.00. One night’s 
deposit is required to guarantee your reservation. PLEASE: Make your reservation early and directly with the hotel.



Nome: ______________________________________________  RG _______________ 

Endereço: ________________________________________________________________
 
Cidade: ______________________________   Estado: ______   CEP: ______________

Telefone do escritório: ________________________  Fax: _______________________

Email: __________________________________________________________________
(o endereço de e-mail deve ser legível, este endereço de e-mail será usado para seu Credenciamento do CME)
        
Forma de pagamento:   q Membro     q Não membro        q Residente

q Um cheque nominal ao Baker Gordon Educational Symposium  
 encontra-se em anexo.

q A autorização do cartão de crédito é a seguinte. Marque uma opção:
 q Visa         q MasterCard         q American Express

Número da conta _________________________________________________________

Data de vencimento _____________ Código de segurança de 3 dígitos _________

Nome do Titular __________________________________________________________

Assinatura _______________________________________________________________

Preencha e devolva este formulário, acompanhado do seu cheque nominal à 
Baker Gordon Educational Symposium, em dólares americanos, emitido por 
um banco norte-americano ou sua autorização de cartão de crédito. Você pode 
enviar a inscrição por correio ou fax.

Para: BAKER GORDON EDUCATIONAL SYMPOSIUM
 Attn: Mary Felpeto
 3225 Aviation Avenue, Suite 100
 Coconut Grove, FL 33133
 maryfelpeto@bellsouth.net
      
Por favor, reveja a “Política de cancelamento”
 Telefone do simpósio: (305) 859-8250
 Número de fax: (305) 854-3423
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