
 
 

 

 

CONVITE 
 

 

A Comissão Organizadora do XXII Congresso Brasileiro de Ciências 

do Esporte (CONBRACE) e XIX Congresso Internacional de Ciências do 

Esporte (CONICE) tem o prazer de convidar autores e autoras que 

publicaram livros em 2020 e 2021 para integrarem a programação da noite 

de Lançamento de Livros, que ocorrerá no dia 14 de dezembro, com início 

às 19h00, pela plataforma virtual do evento.  

 

Inscrição de Propostas 

 

Período de inscrição: 25 de setembro a 15 de outubro de 2021. 

Acesse o Formulário de inscrição 

(https://forms.gle/W3WMUGxS3oVcV4aC9) e preencha os dados 

requeridos. 

 

 

Participe conosco desse evento!!! 

 

 

Comissão Organizadora 

 

 

 

 

https://forms.gle/W3WMUGxS3oVcV4aC9


 
 

 

 

ORIENTAÇÕES 

 

 

Leia atentamente as orientações antes de 

preencher o Formulário 
 

A Comissão Organizadora do XXII Congresso Brasileiro de Ciências do 

Esporte (CONBRACE) e do XIX Congresso Internacional de Ciências do 

Esporte (CONICE) tem o prazer de convidar autores e autoras que 

publicaram livros em 2020 e 2021 para que inscrevam sua obra para 

compor a programação do Lançamento de Livros, que ocorrerá no dia 14 de 

dezembro, com início às 19h00, pela plataforma virtual do evento. A 

inscrição de propostas ocorrerá no período de 25 de setembro a 15 de 

outubro de 2021. 

 

Todos os livros inscritos para o Lançamento serão organizados em um 

único arquivo a ser apresentado no dia do evento. Logo, é importante que 

as informações requeridas no Formulário de Inscrição estejam 

adequadamente preenchidas, de modo a evitar o indeferimento da inscrição.  

 

Somente serão aceitas para o Lançamento obras que possuam, ao menos, 

um/a autor/a ou organizador/a inscrito/a no Conbrace/Conice. A 

homologação e o indeferimento de inscrições serão comunicados pela 

Organização do evento. 

 



 
 

Autores e autoras também são estimulados/as a gravarem um vídeo de 

apresentação do livro (até 4 min.), a ser disponibilizado na plataforma 

Youtube no canal destinado ao evento, para que interessados/as possam 

ter acesso (a qualquer momento) a informações complementares e a formas 

de adquirir a obra.  

 

A inscrição de propostas para o Lançamento de Livros isenta 

organizadores/as do evento e Diretoria do CBCE de quaisquer 

responsabilidades sobre o conteúdo disponibilizado. 

 

 

Orientações para a produção do vídeo (opcional) 

 
Tempo máximo: 4 minutos.  
Formatos: .mov, .avi, .mp4.  
Tamanho: máximo de 200mb.  
Nome do arquivo: Lancamento-5 primeiras palavras do título (sem 
pontuações ou acentos). 
 
 

✓ Grave o vídeo na posição horizontal e apoie o equipamento para 
evitar a imagem tremida. 

✓ Preferencialmente, procure um local com iluminação suficiente.  
✓ Evite gravar o vídeo em local com muito ruído (ou vento) que possa 

prejudicar a captação de som.  
✓ Não grave nem exponha em seu vídeo pessoas,  marcas, áudios, 

locais que não autorizaram o uso de sua imagem ou som para evitar 
problemas com direito de imagem.  
O vídeo deve ser armazenado em algum aplicativo de nuvem online 

(ex. dropbox, google drive, one drive, etc) e o link de compartilhamento 

deve ser configurado para estar disponível qualquer pessoa que acessar o 



 
 

link. Após este procedimento o link deve ser colado no formulário digital, 

no local indicado. 

 

 

 

 

 

   


