
COPOU!
Hora de torcer pelo Hexa e comemorar muito!

PS: será que dá pra encaixar uma leitura aí rapidinho?! 



A biblioteca do Ibmec DF elaborou uma lista de livros e artigos científicos para 
ajudar você a aprofundar mais nesse tema que está na cabeça de todos os 
brasileiros! 

Você sabia que existem vários meios de integrar o futebol na academia? Nós
separamos esses conteúdos para você dar uma olhada e descobrir como integrar 
essa paixão no seu dia a dia! O acesso às publicações é feito via SIA. 

E se você ainda não sabe muito, mas quer gritar ofensas ao juiz com propriedade, 
já segue o link com o básico do Futebol: 
https://concursosnobrasil.com/escola/educacao-
fisica/futebol.html#:~:text=O%20futebol%2C%20disputado%20classicamente%20
entre,um%20intervalo%20de%2015%20minutos. 

https://concursosnobrasil.com/escola/educacao-fisica/futebol.html#:~:text=O%20futebol%2C%20disputado%20classicamente%20entre,um%20intervalo%20de%2015%20minutos


Biblioteca Virtual Pearson

• Os 11 maiores camisas 10 do futebol brasileiro. Disponível em: 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/1710/pdf/0

• O futebol explica o Brasil: uma história da maior expressão popular do país. 
Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/1517/pdf/0

• As melhores seleções brasileiras de todos os tempos. Disponível em: 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/186626/pdf/0

• Os 11 maiores técnicos do futebol brasileiro. Disponível em: 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/1509/pdf/0
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• Por que perdemos? O Olhar da Revista Placar sobre a seleção do Brasil na Copa de 1990. Disponível em: 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=154350683&lang=pt-br&site=eds-live.

• Pesquisa de identificação do perfil e satisfação dos turistas e visitantes de Brasília durante a Copa do 
Mundo 2014. Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=103372047&lang=pt-
br&site=eds-live.

• O Planejamento estratégico para implantação da sustentabilidade na Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil. 
Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=136412216&lang=pt-br&site=eds-live.

• Aproximações e distanciamentos entre as copas de 1950 e de 2014: apontamentos sobre transformações no 
futebol e no Brasil. Disponível em: 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=103421170&lang=pt-br&site=eds-live.

• Da desilusão nacional à admiração pelo rival: a Imprensa Argentina e a Seleção Brasileira de 1958. 
Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=144451181&lang=pt-br&site=eds-live.

• Preparando-se para a Copa do mundo: O que leva os brasileiros a comprar impulsivamente produtos para 
apoiar o seu país? Psicologia: Disponível em: 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=145134585&lang=pt-br&site=eds-live. 

• Copa para quem? Objetivos da resistência à Copa do Mundo de 2014. Disponível em: 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=pbh&AN=118892522&lang=pt-br&site=eds-live.

Bibliografia Ebsco
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Bibliografia Minha Biblioteca

• Futebol: treinamento desportivo de alto rendimento. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536313405/.

• Barcelona: o melhor futebol do mundo e o superado futebol brasileiro. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788578681449/.

• Futebol & relação de consumo. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449295/.
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Curiosidades sobre a Copa do Mundo

• 101 curiosidades que você precisa saber sobre a Copa do Mundo. 
https://investnews.com.br/noticias-sobre-copa-do-mundo-2022/101-
curiosidades-sobre-a-copa-do-mundo/.

• Seleção Brasileira 2022: 25 curiosidades na Copa do Mundo. Disponível em: 
https://www.purebreak.com.br/noticias/selecao-brasileira-2022-25-
curiosidades-na-copa-do-mundo/110463

• Tabela da Copa 2022. Disponível em: https://placar.abril.com.br/wp-
content/uploads/2022/07/tabela-copa-2022-1.pdf

https://investnews.com.br/noticias-sobre-copa-do-mundo-2022/101-curiosidades-sobre-a-copa-do-mundo/
https://www.purebreak.com.br/noticias/selecao-brasileira-2022-25-curiosidades-na-copa-do-mundo/110463
https://placar.abril.com.br/wp-content/uploads/2022/07/tabela-copa-2022-1.pdf


Agora você pode torcer ainda mais informado!  

Lembre-se de tomar cuidado e de se manter hidratado no meio das 
comemorações. Seu fígado agradece e a sua cabeça também! 

O Ibmec DF funcionará até às 13h nos dias de jogo às 16h e faremos 
uma pausa no horário de funcionamento nos dias de jogo 13h. 

Qualquer dúvida, contate seu coordenador ou a secretaria! 

VAMOS BRASIIIIIIL!!!


