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13º Concurso de Artigos para a Revista da Aviação Naval (RAN)/O Convoo sobre temas de
Segurança de Aviação:
1.0 – Propósito
O concurso tem o propósito de promover a "Cultura de Segurança de Aviação" junto ao pessoal da
MB. Os artigos concorrentes devem abordar temas voltados aos diversos aspectos da prevenção de
acidentes aeronáuticos e provocar, por meio da leitura, a prática de comportamentos seguros no
universo de leitores da RAN/O Convoo. Este ano, de forma inovadora, o SIPAAerM propõe que os
artigos abordem temas, preferencialmente, afetos: às novas tecnologias utilizadas por meios
aeronavais; voo com o emprego do NVG; segurança no emprego do SARP-E; e ao fator humano no
âmbito da manutenção aeronáutica.
2.0 - Regulamento
2.1 - O artigo deve ser original, agregando valor aos temas, não podendo ter sido publicado
anteriormente.
2.2 - A participação no concurso implica cessão ao Serviço de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos da Marinha (SIPAAerM) de todos os direitos de caráter editorial dos
artigos enviados. O material, mesmo não selecionado, passará a fazer parte do acervo do
SIPAAerM.
2.3 - Poderão participar do concurso militares da MB e das outras Forças Singulares (ativa e
da reserva), funcionários civis da MB e civis interessados.
2.4 - O autor deverá encaminhar em um envelope o seguinte material:
a) o trabalho com o seu pseudônimo escrito em todas as folhas do texto, o respectivo arquivo
em meio magnético (CD) identificado com o pseudônimo e título da matéria; e
b) um envelope menor lacrado e opaco, contendo a Ficha de Inscrição, com seus dados pessoais,
incluindo o pseudônimo.
2.5 - Os trabalhos deverão ser editados no programa "Microsoft Word" ou “BrOffice”, impressos
em folha tipo A4, em espaço 1 ½, fonte "Times New Roman", tamanho 12, e com o mínimo de duas e
o máximo de quatro páginas, devendo cada página ter trinta e quatro linhas de texto.
2.6 - É desejável que sejam anexadas figuras (fotos, esquemas, gráficos etc.) para sua
ilustração.
2.7 - A Comissão Julgadora será constituída pelo Subchefe do SIPAAerM; Chefes de Departamento
da DAerM; três Oficiais e uma Praça do GE-SIPAAerM; e, excepcionalmente, pelos Chefes da SIPAA
do ComForSup e do ComForAerNav, com a finalidade de estimular a participação dos Elos SIPAAerM
do Setor Operativo. A Comissão deverá avaliar e propor ao Chefe do SIPAAerM os melhores
trabalhos escritos, dentre todos os concorrentes, não cabendo recurso sobre as decisões da
referida Comissão. Os membros da Comissão Julgadora não poderão se inscrever no concurso.
2.8 - O concurso terá a premiação divulgada oportunamente.
2.9 - Modelo da Ficha de Inscrição
a) Nome do participante:
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b) Pseudônimo:
c) Posto ou Graduação:
d) Endereço:
e) Telefone:
f) e-mail:
g) OM onde serve:
h) Título do artigo:
i) Conhecimento técnico e experiência profissional:
j) Declaro ter conhecimento das normas e condições expressas nas Instruções do 13º Concurso
de Artigos para a Revista da Aviação Naval, com as quais concordo integralmente.
k) Assinatura:
3.0 - O subitem i do modelo da ficha de inscrição acima servirá para apresentar o autor do
artigo ao leitor, por exemplo: psicólogo de aviação com quatro anos atuando na área, ou
mecânico de aviação com nove anos atuando na área, ou meteorologista com cinco anos atuando na
área, ou eletricista com doze anos atuando na área.
4.0 – Prazo:
Limite de até 05JUL2019 para a entrega dos Artigos.
O resultado do Concurso será publicado no BONO e na página da Intranet da DAerM. Os melhores
artigos serão divulgados na Revista da Aviação Naval e no Informativo de Segurança de Aviação
"O Convoo".
5.0 – Remessa dos artigos:
O material deverá ser enviado ao Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
da Marinha, SIPAAerM, por meio do Centro Postal da Marinha ou Correio, para o endereço:
DIRETORIA DE AERONÁUTICA DA MARINHA, SIPAAerM, "13º CONCURSO DE ARTIGOS PARA A REVISTA DA
AVIAÇÃO NAVAL", Rua 1º de Março, 118, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20010-000.
6.0 – Informações adicionais:
Informações adicionais poderão ser obtidas por meio dos telefones (21) 2104-5476/5475, RETELMA
8110-5476/5475 ou caixa postal daerm-531/aenaut/Mar. Essas informações também estão
disponíveis na página da Diretoria de Aeronáutica da Marinha - DAerM, na Intranet
(www.daerm.mb).

BONO ESPECIAL Nº 441/2019.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha
do Brasil.
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