
A Associação de Brasilianistas na Europa agradece seu interesse em fazer parte do             
Congresso a se realizar em Praga nos dias 22 a 24 de setembro de 2021. Agradecemos                
sua proposta e estamos entusiasmados com a possibilidade de lê-la.  
 
Primeiro, por favor, efetuem registo no link seguinte: https://www.conftool.pro/abre2021.  
Preencham os dados do usuário com cuidado. Todos os campos assinalados com asterisco             
(*) são obrigatórios. Escolham nome de usuário, senha e em seguida validem seu e-mail.  
 
Após a validação de seu email façam o login no sistema e, clicando no campo seguinte,                
inscrevam-se como participante.  

 
Antes de enviar sua proposta, cada participante do congresso tem que aderir à ABRE e               
pagar a taxa de adesão no valor adequado. Primeiro, então, escolham o status do seu               
registo. Há quatro valores:  

1. Membro Pleno - vinculado a uma instituição europeia (adesão: 100€)  
2. Membro Associado - não vinculado a uma instituição europeia (adesão: 80€) 
3. Estudante I - vinculado a uma instituição europeia (adesão: 50€) 
4. Estudante II - não vinculado a uma instituição europeia (adesão: 40€)  

Notem bem que, para a escolha dos números 3 e 4, o comprovante estudantil deve ser                
colocado no sistema. Sem o comprovante, seu registro não será completado.  

Após a confirmação do registro, você pode enviar suas propostas.  
Para enviar propostas, por favor, sigam as seguintes regras:  

1. Limitação de participação:  
- Cada participante do Congresso em Praga 2021 pode apresentar somente um           

trabalho, sem exceções. Se um/a participante enviar proposta de Comunicação          
Individual, ele/ela não pode fazer parte de uma proposta de Painel Completo.  

- Painéis Completos devem ter sempre um/a organizador/a e devem sempre          
abranger quatro trabalhos. Todos os quatro autores têm que aderir à ABRE,            
seguindo as instruções antecedentes.  

2. Clicando no campo seguinte façam o upload de suas submissões.  

  

O mais importante é inserir o texto de seu resumo no formato .docx ou .doc. Há dois tipos                  
de resumos, dependendo de sua submissão.  

a) Resumo - Painel Completo: insira o título do Painel Completo, o nome do/a             
Coordenador/a e os nomes dos sócios restantes.  

b) Resumo - Comunicação Individual: insira o título dela.  

O seu registro pode ser ajustado no campo seguinte.  

 

https://www.conftool.pro/abre2021

