
 

CONCURSO DE REDAÇÃO ALUSIVO AO 70° ANIVERSÁRIO 
DA CONVENÇÃO IMO 

 

REGULAMENTO 

1- O CONCURSO 

Este concurso tem por propósito estimular a pesquisa e a escrita sobre assuntos relativos 
à Organização Marítima Internacional (IMO), que é responsável pelo estabelecimento 
de padrões internacionais, que visam à proteção e à segurança do transporte marítimo e 
à prevenção da poluição do meio ambiente marinho por embarcações. Pretende ainda 
promover o estímulo do hábito de ler e escrever entre os alunos das instituições 
participantes. 

2- DOS PARTICIPANTES 

O concurso é destinado aos alunos das Escolas de Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM) do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) e do 
Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA) e aos Aspirantes da Escola 
Naval (EN). 

3- DAS INSCRIÇÕES 

3.1- Serão aceitas inscrições no período de 25 de junho a 16 de julho de 2018. 

3.2- As inscrições deverão ser formalizadas mediante o preenchimento e envio da ficha 
de inscrição anexa para o e-mail ciaga-concurso70imo@marinha.mil.br.  

3.3- O aluno receberá uma mensagem confirmando sua inscrição no Concurso. Após o 
encerramento do período de inscrição, será encaminhado um documento para o CIABA 
e EN informando a relação dos respectivos inscritos. 

3.4- A solicitação de inscrição significará a aceitação prévia, pelo candidato, de todas as 
condições previstas neste regulamento. 

4-  DOS TRABALHOS 

4.1- O trabalho entregue deverá ser inédito. Entende-se por inédita a obra não editada e 
não publicada parcialmente ou em sua totalidade, em livros, antologias, coletâneas, 
suplementos literários, jornais, revistas ou em qualquer outro meio de comunicação. 

4.2- O concurso tem como tema: “IMO, 70 anos em prol da segurança da navegação e 
da proteção do meio ambiente marinho”. O título dos trabalhos ficará a cargo de cada 
participante e deverá estar relacionado ao tema. 

4.3- Os trabalhos deverão ser redigidos em língua portuguesa, contendo no máximo 
duas laudas, numeradas, digitadas em um só lado do papel, em formato A4, fonte no 
estilo Times New Roman, tamanho 12, cor preta, espaçamento 1,5, observando-se as 
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seguintes margens: à esquerda, 2,5 centímetros; à direita, 2,5 centímetros; superior, 2,5 
centímetros e inferior, 2,5 centímetros. 

4.4- Os trabalhos revisados e impressos deverão ser entregues aos professores 
designados em cada Centro de Instrução / Escola Naval até 27 de agosto de 2018, com 
cópia da ficha de inscrição. 

5- DAS COMISSÕES ESPECÍFICAS 

5.1- Deverão ser constituídas, em cada Centro de Instrução e na Escola Naval, 
Comissões Específicas. Essa equipe deverá ser composta pelos professores de Língua 
Portuguesa de cada Instituição e de ao menos um Oficial/Civil Assemelhado da 
Marinha do Brasil de área afim ao tema apresentado. Os trabalhos serão avaliados de 
acordo com as regras ortográficas vigentes e pela relevância do conteúdo desenvolvido. 

5.2- Caberá às Comissões Específicas avaliar e selecionar os três melhores trabalhos de 
cada Centro de Instrução / EN, impugnar os trabalhos que não se enquadrem nas 
condições do concurso, bem como resolver os casos omissos neste Regulamento, 
juntamente com a Comissão Organizadora do CIAGA. 

5.3- As Comissões Específicas terão até o dia 10 de setembro de 2018 para avaliar os 
trabalhos. Os três melhores trabalhos de cada Centro de Instrução/ EN deverão ser 
encaminhados à Comissão Julgadora até o dia 11 de setembro de 2018, pelo e-mail 
ciaga-concurso70imo@marinha.mil.br. 

6- DA COMISSÃO JULGADORA 

6.1- A Comissão Julgadora será composta pelos seguintes membros: 

I- dois Oficiais/Civis Assemelhados da Marinha do Brasil de área afim ao tema 
apresentado; e 

II- três Docentes (Oficiais/Civis Assemelhados de Língua Portuguesa). 

6.2- A Comissão Julgadora receberá nove trabalhos, sendo três trabalhos oriundos de 
cada Centro de Instrução / Escola Naval, e caberá a ela avaliar e classificar os trabalhos 
concorrentes e proclamar os vencedores. 

6.3-O resultado final será divulgado até o dia 19 de setembro de 2018, no site do 
CIAGA (www.ciaga.mb e/ou www.ciaga.mar.mil.br). 

6.4- Não caberá recurso sobre as decisões da Comissão Julgadora. 

7- DA PREMIAÇÃO 

7.2- A Diretoria de Portos e Costas (DPC) concederá os seguintes prêmios aos autores 
dos três melhores trabalhos:  
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1º Colocado: Um Kindle e um Vale Presente Saraiva de R$200.00 
2º Colocado: Um Kindle 
3º Colocado: Um Vale Presente Saraiva de R$200.00 

7.3- Somente poderá ser premiado um trabalho por participante. 

7.4- Havendo aluno (s) fora de sede entre os três primeiros colocados, isto é, oriundo (s) 
do CIABA, o deslocamento será custeado pela DPC. Ficará a cargo do CIAGA 
translado (aeroporto-CIAGA-aeroporto), bem como alojamento e municiamento desse 
(s) aluno (s).  

7.5- A premiação dos trabalhos referentes ao Concurso de redação do 70º aniversário da 
IMO será realizada na solenidade  alusiva ao “Dia Marítimo Mundial”, prevista para 27 
de setembro de 2018.  

8- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1- Os concorrentes declaram ter pleno conhecimento deste Regulamento, bem como 
de todas as condições gerais e peculiaridades, objeto deste concurso, sendo vedado 
invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto a essas informações. 

8.2- Os trabalhos originais enviados não serão devolvidos. 

8.3- Os concorrentes concordam em ceder, gratuitamente, os direitos autorais de seus 
trabalhos, premiados ou não, em favor da Comissão Organizadora do Concurso, bem 
como permitir a utilização de seus nomes, fotografias ou filmagem, para divulgação do 
resultado no Informativo Marítimo. 

8.4- Os casos omissos neste Regulamento serão solucionados, de forma irrecorrível, 
pela Comissão Julgadora. 

8.5- A divulgação será feita via SIGDEM para o CIABA e para a ESCOLA NAVAL, 
contendo cartaz em formato A3, que deverá ser afixado nos murais das Instituições de 
Ensino. 

8.6) As informações sobre o concurso estarão disponíveis na página do CIAGA 
(www.ciaga.mb e/ou www.ciaga.mar.mil.br) 
 

 

 

RAQUEL DA COSTA APOLARO 
Primeiro-Tenente (RM2-T) 

Chefe do Departamento de Orientação Acadêmica 
 


