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Para ser autor/a 
 

 Login: 

 

 Acesse a página do Sistema Online de Apoio a 

Congressos do CBCE - SOAC aqui! 

ou 

 Acesse a página do CONBRACE e CONICE 2021 no 

SOAC aqui. 

 

 Após acessar a página do SOAC, digite seu 

login e senha nos campos indicados e clique 

em “Acesso”. Caso tenha esquecido dos dados 

para o login clique em “Esqueceu a senha”. Ou 

se você ainda não possui cadastro no sistema, 

clique em: “Não está cadastrado? Cadastre-se 

no sistema”: 

  

http://congressos.cbce.org.br/index.php/index/i
http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2021/9conice


Possibilidade 1: 

 
Se não aparecer o "XXII Congresso Brasileiro de 
Ciências do Esporte e IX Congresso Internacional de 
Ciências do Esporte" na sua lista de "Meus 
Congressos", terá que, primeiro, vincular o 
congresso ao seu cadastro. Para isso, os passos são: 

- Clicar em "SOAC" no menu superior (abrirá a lista 
atual de Congressos).  
- Selecionar "XXI Congresso Brasileiro de Ciências do 
Esporte e VIII Congresso Internacional de Ciências do 
Esporte" (abrirá a página específica desse evento). 
- Na coluna da esquerda, clicar em "Meu Perfil". 
Conferir os dados do cadastro e não esquecer de, ao 
final, clicar nas opções LEITOR e AUTOR. Depois, 
clicar no botão SALVAR (abrirá a página do 
Congresso, agora, com a opção de "Nova 
Submissão"). 

 

 

 

 

 

 



Possibilidade 2: 

 
Se aparecer o "XXII Congresso Brasileiro de Ciências 
do Esporte e IX Congresso Internacional de Ciências 
do Esporte" na sua lista de "Meus Congressos", mas 
não aparecer a função AUTOR, terá que habilitar 
essa função no seu cadastro nesse congresso 
específico. Para fazer, isso os passos são: 

- Clicar no link "Meu Perfil", que fica na coluna da 
esquerda, logo abaixo do login de usuário (abrirá 
uma página com os dados do cadastro). 
- Ao final dessa página, atualizar os dados do 
cadastro e habilitar a função AUTOR. Não esquecer 
de clicar no botão "SALVAR". 
- Feito isso, já na PÁGINA DO USUÁRIO, no evento 
XXII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e IX 
Congresso Internacional de Ciências do Esporte, 
clicar no link "[Nova submissão]" para iniciar o 
processo. 

 

 

 

 

 



Para submeter um 

trabalho 
 Para submeter o trabalho você deve ir no 

“Meu Perfil”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após ter acessado o seu perfil, você deverá 

“rolar” a página até o fim e marcar a opção 

Autor/a. Feito isso, clique em salvar: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Na página inicial, ou na “Página do Usuário” 
clique em “Nova Submissão”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PASSO 1: 
 
 Siga os passos em tela; 
 Escolha do Grupo de Trabalho Temático (clique 

aqui para ver as ementas de cada GTT); 
 Tipo de sessão (Comunicação Oral, Pôster ou 

Foto ou Vídeo); 
 Leia e marque todos os itens das diretrizes; 
 Marque a opção de direitos autorais; 
 Clique em Salvar e Continuar; 

 

 

 

 

http://www.cbce.org.br/gtt.php
http://www.cbce.org.br/gtt.php


 PASSO 2: 
 
 Realizar o upload (anexar) do trabalho 

SEM IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA. Clique em 
“Escolher Arquivo” e abrirá uma janela; 

 Localize o arquivo que deseja enviar; 

 Lembre de utilizar o template, porém, 
suprimindo todas as informações que possam 
fazer com que autores/as sejam identificados/as 
(nomes, instituições, grupos, referências). 

 Também é necessário que, nas "Propriedades" 
do arquivo, sejam suprimidas as informações do 
autor/a/computador. Essa tarefa é muito 
importante porque este arquivo do "Passo 2" é 
o que seguirá para os/as avaliadores/as. Estando 
sem identificação, a coordenação do GTT 
poderá garantir a avaliação cega. 

 Clique em transferir nesta página, que carrega o 

arquivo do computador para o site da 

conferência web e; 

 Uma vez enviado o documento, clique em Salvar 
e Continuar na parte inferior desta página; 
 

 PASSO 3: 
 
 Preencha os metadados; 
 Se quiser, inclua mais um autor no botão 

(incluir autor); 
 É muito importante que TODOS/AS OS/AS 



AUTORES/AS estejam corretamente 
cadastrados nos metadados, pois isso tem 
implicações na elaboração da programação e 
dos certificados. 

 Insira Título e Resumo; 
 Clique em Salvar e continuar; 

 
 PASSO 4: 
(Documentos suplementares) 
 

 Insira um documento suplementar, da mesma 
forma que inseriu o arquivo anterior; 

 Neste momento você deve inserir o trabalho 
COM A IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA, tal qual 
consta nos templates disponíveis. É este arquivo 
que será publicado nos Anais do evento, caso o 
trabalho seja aprovado e apresentado. Por isso, 
é muito importante que o arquivo seja 
construído a partir do template. 

 A página seguirá para os metadados do 

documento (Passo 4a). Preencha título e clique    

em “Salvar” e “Continuar”; 

 É opcional a inclusão de documentos 
complementares, como listas extensas, 
estatísticas e demais elementos de suporte.  
Esses documentos não serão encaminhados 
aos/às avaliadores/as.  

 Ao retornar a página do Passo 4, clique em 
“Salvar” e “Continuar” novamente; 



 PASSO 5:  
(Confirmação da Submissão) 
 

 O último passo se refere à conferência final dos 

arquivos anexados/postados. Se estiver tudo de 

acordo com as orientações/diretrizes, basta 

clicar no botão "Concluir Submissão". O 

cadastro será enviado para o Coordenador do 

GTT indicado no sentido de identificação do 

atendimento às normas e desenvolvimento do 

processo avaliativo.  

 Clique em  “Concluir Submissão” e aparecerá 

a seguinte tela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clique em “Submissões Ativas” e visualizará 

o trabalho enviado. 


