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               ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EQUIPAGENS DA AVIAÇÃO DE 

PATRULHA 

Praça Mal. Âncora, 15 - Centro 

20021-200 – Rio de Janeiro – RJ 

                     Tel: (21) 2210-3212 Ramal 246 e (21) 9 8709-9114 / Whatsapp 

                Site: www.abrapat.org.br «» e-mail: contato@abrapat.org.br 

Outros 

contatos: 

martins.mnm@gmail.com 

Secretário 

cardeal.genival@gmail.com 

Auxiliar da Direção 

INSTRUÇÕES BÁSICAS DO PRÊMIO BRIG MAGALHÃES MOTTA 2020 

I. INTRODUÇÃO 

 O Prêmio Brigadeiro Magalhães Motta tem por objetivo fomentar trabalhos 

acadêmicos que possam contribuir para melhoria das capacidades de preparo e emprego 

da Aviação de Patrulha em missões de interesse da Força Aérea Brasileira. 

 Nesse escopo, a presente instrução discorrerá sobre o tema dos trabalhos, as 

condições para se concorrer ao Prêmio, o valor da premiação, critérios de avaliação, 

formatação, apresentação, orientações para o envio e prazo de remessa dos trabalhos. 

 Cabe ressaltar que o melhor trabalho será publicado na página da ABRA-PAT 

e a premiação do autor ocorrerá durante a cerimônia alusiva ao Dia da Aviação de 

Patrulha. 

II. TEMA 

 O tema deverá estar relacionado com a Aviação de Patrulha, observados os 

critérios de avaliação previstos. 

III. CONDIÇÕES PARA SE CONCORRER AO PRÊMIO 

 Poderão concorrer ao Prêmio os Associados da ABRA-PAT, bem como 

militares do efetivo das Unidades Aéreas da Aviação de Patrulha ou de seu Quadro de 

Tripulantes (QT). 

 Não serão aceitos trabalhos já apresentados para concorrer ao Prêmio Brig 

Magalhães Motta de anos anteriores. 

IV. PREMIAÇÃO 

 O prêmio, em 2020, é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser 

entregue em solenidade a ser marcada pela diretoria da ABRA-PAT. 

V. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Os trabalhos apresentados serão avaliados de acordo com os seguintes 

critérios. 

a. QUANTO AO ASSUNTO 

• Fundamentação: base concreta das suas justificativas ao assunto abordado; 

• Compreensão: do conceito de Aviação de Patrulha e demais conceitos empregados; 
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• Originalidade: na abordagem do tema com a Aviação de Patrulha; 

• Fontes de consulta: diversidade e qualidade; e 

• Aplicabilidade: utilização do tema proposto. 

b. QUANTO À REDAÇÃO 

• Clareza: abordagem do tema numa lógica em seu encadeamento das ideias; 

• Linguagem: adequada ao tema abordado; e 

• Gramática e ortografia: utilizadas com correção. 

VI. FORMATAÇÃO 

 Os trabalhos deverão possuir os seguintes tópicos: 

• Título, 

• Sumário com páginas numeradas, 

• Introdução, 

• Desenvolvimento, 

• Conclusão, e 

• Referências bibliográficas. 

VII. APRESENTAÇÃO 

 Os trabalhos deverão ser apresentados de acordo com as seguintes 

especificações: 

• Texto em mídia no formato WORD; 

• Tamanho do papel: A4; 

• Fonte: Times New Roman – tamanho 12; 

• Espaço entre linhas: Simples; 

• Número máximo de páginas: 20; e 

• Margem superior e inferior: 2,5cm, e esquerda e direita: 3cm. 

VIII. ORIENTAÇÃO PARA O ENVIO DOS TRABALHOS 

 Os trabalhos deverão ser encaminhados à ABRA-PAT de acordo a orientação 

a seguir. 

1 - Na primeira página do trabalho deverá constar: 

a - Título do trabalho; e 

b - Nome-código do autor (Escolhido pelo próprio). 

2 - No 'Envelope Principal', fechado, com a inscrição "PRÊMIO BRIG MAGALHÃES 

MOTTA" deverão ser colocados: 

a - O trabalho: 

(1) – Impresso e 

(2) – Em CD ou Pendrive. 

3 - No Envelope fechado, tendo a inscrição; 

"PRÊMIO BRIG MAGALHÃES MOTTA" 

“CONFIDENCIAL”, contendo folha informando: 

a - Título do trabalho; 



Página 3 de 3 
 

b - Nome-código do autor; 

c - Posto/Graduação e Nome do autor; e 

d - Unidade, quando na ativa. 

4 - Para encaminhamento 'em mão', entregar o 'Envelope Principal' na sede da ABRA-

PAT. 

5 - Para encaminhamento pelos Correios, postar o 'Envelope Principal', endereçado à 

ABRA-PAT, com a inscrição "PRÊMIO BRIG MAGALHÃES MOTTA". Colocar 

normalmente o remetente. Este envelope será recebido pelo Auxiliar da Direção, 3S 

Genival, sendo destruído para manter o sigilo do autor. 

Endereçamento: 

ABRA-PAT 

Prêmio Brig Magalhães Motta 

Praça Marechal Âncora 15-A 

Centro 

Rio de Janeiro – RJ 

20021-200 

IX. PRAZO DE REMESSA 

• Os trabalhos deverão dar entrada na ABRA-PAT até 17 de junho de 2020. 

• No caso de remessa pelos Correios, será considerada a data de postagem. 

• Em caso de dúvidas, contactar o Cel Av R/1 Marcos Martins – Secretário, por 

meio do endereço eletrônico martins.mnm@gmail.com ou pelo telefone (21) 

99868-6176. 

X. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 Caso necessário, novas informações serão divulgadas por meio da página da 

ABRA-PAT na internet: https://abrapat.org.br/. 

mailto:martins.mnm@gmail.com
https://abrapat.org.br/

	INSTRUÇÕES BÁSICAS DO PRÊMIO BRIG MAGALHÃES MOTTA 2020

