
 

 

 

 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

 

 

PORTARIA Nº 1599/MD, DE 16 DE JUNHO DE 2011. 

 

 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo inciso I do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, resolve: 

 

Art. 1
o
 Aprovar as normas para abertura da inscrição do concurso de artigos científicos 

para apresentação durante o 6º seminário do Livro Branco de Defesa Nacional, no período de 17 de junho 

de 2011 a 1º de agosto de 2011, nos termos do Regulamento que está contido no edital de 16 de junho de 

2011, publicado no Diário Oficial de 17 de junho de 2011, Seção 3. 

 

Art. 2
o
 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

NELSON A. JOBIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITAL, DE 16 DE JUNHO DE 2011   

 

O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso de suas atribuições, torna público o 

Regulamento para concurso de artigos científicos que ocorrerá durante o 6º Seminário do Livro Branco de 

Defesa Nacional, aprovado pela Portaria n°1599, de 16 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial de 

17 de junho de 2011, Seção 1, autorizando a realização do referido concurso para os alunos de cursos de 

graduação e pós-graduação para apresentação de artigos que acontecerá durante o Seminário a ser 

realizado na cidade de São Paulo/SP, nos dias 30 e 31 de agosto de 2011. 

 

CONCURSO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 6º 

SEMINÁRIO DO LIVRO BRANCO DE DEFESA NACIONAL 

REGULAMENTO 

CAPÍTULO I 

DA APRESENTAÇÃO 

Art. 1º O Concurso de artigos de alunos de cursos de graduação e pós-graduação para 

apresentação que ocorrerá durante a realização do 6º Seminário do Livro Branco de Defesa Nacional é 

uma atividade de cunho acadêmico-científico promovida pela Assessoria de Planejamento Institucional 

do Ministério da Defesa e tem como objetivos: 

a) Promover o debate sobre os assuntos tratados pelo Livro Branco de Defesa Nacional; 

b) Despertar nos participantes o interesse por temas relacionados à defesa; 

c) Estimular a produção científica na área de Defesa por universitários e alunos de pós-

graduação das diversas instituições de ensino superior do Brasil, civis ou militares; e  

d) Contribuir para a consolidação de uma cultura de defesa no Brasil. 

 

Art. 2º Serão disponibilizadas 18 (dezoito) vagas para apresentação de artigos científicos no 6º 

Seminário sobre a elaboração do Livro Branco da Defesa, assim distribuídas:  

- 3 vagas para o Grupo Temático sobre ―O Estado Brasileiro e a Identidade Nacional”; 

- 3 vagas para o Grupo Temático sobre “O Ambiente Estratégico para o Século XXI”; 

- 3 vagas para o Grupo Temático sobre “A Defesa e o Instrumento Militar no Brasil”; 

- 3 vagas para o Grupo Temático sobre ―A Sinergia entre a Defesa e a Sociedade‖; 

- 3 vagas para o Grupo Temático sobre ―A Transformação da Defesa Nacional‖; e 

- 3 vagas para o Grupo Temático sobre “O Financiamento da Defesa Nacional‖. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 



DO OBJETO 

Art. 3º Selecionar e premiar artigos científicos de alunos civis ou militares de cursos de 

graduação e pós-graduação das instituições de ensino superior do Brasil para apresentação que ocorrerá 

durante a realização do 6º Seminário do Livro Branco de Defesa Nacional. Os artigos científicos 

selecionados serão disponibilizados no site do Livro Branco de Defesa Nacional, identificando os 

respectivos autores. O Ministério da Defesa poderá publicar nos anais do seminário os artigos científicos 

selecionados para apresentação. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

Art. 4º A inscrição de artigos científicos para apresentação nos grupos temáticos que ocorrerão 

durante o 6º Seminário do Livro Branco de Defesa Nacional deverá ser feita apenas por alunos civis ou 

militares matriculados em cursos de graduação e pós-graduação das Instituições de Ensino Superior do 

Brasil. Somente será aceito um autor por artigo científico. 

 

Art. 5º As áreas temáticas para produção dos artigos científicos serão: 

A. O Estado Brasileiro e a Identidade Nacional: 

 O pano de fundo institucional: princípios básicos do Estado; estrutura jurídica do 

Estado;  

 Política de Fronteiras e de ocupação do território nacional; 

 Políticas para o território marítimo; 

 Política aeroespacial; 

 População; e 

 Formação da Nacionalidade: composição étnica, migrações e atributos da área afetiva 

(cultura, valores, religião). 

B.O Ambiente Estratégico para o Século XXI: 

 Perspectivas de conflito e cooperação internacional e suas implicações para o Brasil; 

 Interdependência, integração e seus efeitos sobre para o Brasil; 

 A inserção do Brasil no cenário internacional; 

 Novos temas: terrorismo, narcotráfico, biopirataria, segurança e guerra cibernética, 

acesso a recursos naturais, negação de tecnologias e emprego de tecnologias duais e 

meio ambiente; 

 Oportunidades de cooperação no campo da defesa; e 

 Operações de paz das Nações Unidas. 

 

C.  A Defesa e o Instrumento Militar no Brasil 



 Aspectos históricos da transição dos Ministérios Militares para o MD: estruturação e 

reestruturação do MD; definição do processo decisório de emprego da força militar; 

 Atuação das Forças Armadas: destinação constitucional, missão e atribuições 

subsidiárias; 

 Segurança Pública e Garantia da Lei e da Ordem; 

 A Formação de recursos humanos em diversas áreas: operacional, tecnológica, combate 

e retaguarda; e 

 Evolução histórica das Forças Armadas e sua participação em conflitos internacionais. 

D. A Sinergia entre a Defesa e a Sociedade 

 Relações institucionais: Legislativo, Judiciário e outros órgãos do Executivo; 

 O serviço militar obrigatório; 

 A relação com a Academia: produção Intelectual; cursos voltados para a Defesa; 

programas específicos (Pró-defesa e Rondon, por exemplo); Centros de Estudos 

Estratégicos; ABED; 

 As unidades acadêmicas do MD: ESG; Escolas de Altos Estudos das Forças; 

 Institutos Militares de Engenharia e centros tecnológicos; e 

 Outras trocas com segmentos da sociedade: atuação social das FFAA (Calha Norte, 

Soldado Cidadão, relação com as comunidades locais, etc.); Colégios Militares. 

E.  A Transformação da Defesa Nacional 

 Ciência, Tecnologia e inovação; 

 Indústria de Defesa; 

 Compartilhamento de infraestrutura, programas conjuntos e interoperabilidade; 

 Redistribuição territorial, mobilidade e flexibilidade; 

 Gestão e Planejamento estratégicos centralizados: monitoramento e controle; adequação 

aos novos desafios; 

 Sistema de aquisições para a Defesa; 

 A articulação das Forças Armadas por capacidades; e 

 Defesa nacional, desenvolvimento econômico e social. 

F.  O Financiamento da Defesa Nacional 

 A definição do orçamento: constrangimentos; compromissos irrevogáveis e seu impacto 

inercial; possibilidades de ampliação e suas condições; 

 O enfrentamento da questão previdenciária no orçamento e no projeto de Força; 

 A possibilidade de realização de encomendas de produtos de defesa e a viabilidade de 

seu atendimento por empresas nacionais; 

 Setores da economia possivelmente beneficiados pela economia da defesa; 

 Oportunidades de parcerias regionais e internacionais; 

 Aspectos tributários envolvidos e/ou limitantes; 

 Limitantes decorrentes de acordos internacionais; 



 Fontes alternativas de financiamento: parcerias com programas estatais voltados para C 

& TI e desenvolvimento econômico; 

 Fundo soberano do Pré-sal como financiador da segurança e defesa das águas 

jurisdicionais; 

 Cotas de carbono e o financiamento da segurança ambiental; e 

 Transferência de tecnologia e off set nos contratos de aquisições militares. 

 

Art. 6º Serão selecionados os autores que submetam um resumo do artigo científico contendo, no 

mínimo, 500 palavras e, no máximo, 700 palavras, abordando um dos temas mencionados no art. 5º. 

 

Art. 7º A formatação do resumo do artigo científico deverá seguir os seguintes padrões: 

a) Editor de Texto: 

- Microsoft Word do Office 2003 ou posterior. 

b) Configuração das Páginas: 

- Tamanho do papel: A4 (29,7 cm x 21 cm); 

- Margem superior: 3 cm; 

- Margem inferior: 2 cm; 

- Margem esquerda: 3 cm; 

- Margem direita: 2 cm. 

c) Configuração dos Textos:  

- Fonte Times New Roman, corpo 12; 

- Espaçamento entre caracteres, palavras e linhas: simples; 

- Para numerar as páginas utilize o rodapé, e não o cabeçalho. 

d) Conteúdo da Primeira Página (não grampear junto ao resumo): 

- Título do artigo científico, com todas as palavras principais iniciando-se em maiúsculas; 

- Nome do autor do artigo científico 

- Nome da Instituição de Ensino Superior 

- Curso que está matriculado 

e) Conteúdo do resumo (não deve haver qualquer identificação do autor no resumo): 

- Mínimo de 1 (uma) e máximo de 2 (duas), incluindo bibliografia 

- Título do artigo científico, com todas as palavras principais iniciando-se em maiúsculas; 

- Texto do resumo 

 

Art. 8º Caso o resumo do artigo científico seja aprovado pela Comissão de Avaliação do Livro 

Branco de Defesa Nacional, o autor deverá entregar um artigo científico completo, que poderá ser 

publicado pelo Ministério da Defesa nos anais do evento, sem qualquer ônus para o Ministério da Defesa. 

 

Art. 9º Orientações para o artigo científico: 



a) O título do artigo científico deve estar centralizado, em maiúsculas, sem negrito, itálico ou 

grifo. 

b) Após o título, na segunda linha, no lado direito, deve estar o nome completo do autor. 

c) Depois do nome do autor, colocar o nome do curso e a instituição a que pertence, entre 

parênteses. 

d) Em caso do autor ser aluno sob orientação (mestrado, doutorado), o nome do orientador deve 

ser colocado abaixo do nome do aluno. 

e) Resumo do artigo científico, com no mínimo 10 e no máximo 15 linhas, em um único 

parágrafo, no mesmo idioma do artigo científico, contendo: 3 palavras-chave, objetivo, menção breve ao 

quadro teórico de referência, metodologia, resultados e conclusões (sem abstract) e deverá constar 

obrigatoriamente como parte integrante do artigo científico em si, constando na primeira página do 

mesmo. 

f) O texto, citações e as normas bibliográficas devem seguir as normas da ABNT. 

g) O número mínimo de páginas é 15 (páginas) e o máximo é 20 (páginas), incluindo as 

referências bibliográficas, que devem ser restritas as que forem citadas no texto. 

h) Não serão aceitos artigos científicos fora das normas especificadas. 

i) A configuração das páginas e do texto do artigo científico deverá seguir as mesmas 

especificações citadas no art. 7º deste edital. 

 

CAPÍTULO IV 

DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

Art. 10º Da documentação exigida para a habilitação do aluno civil ou militar de curso de 

graduação ou pós-graduação de instituição de ensino superior devem constar, obrigatoriamente: 

a) Identificação do autor: nome, endereço, CPF, RG, telefone, e-mail, plano de saúde, contato de 

emergência, entre outros que estão relacionados no anexo A 

b) Declaração de matrícula do aluno;  

c) Resumo do artigo científico a ser apresentado, de acordo com as especificações citadas no art. 

5º. 

d) Autorização para publicação de artigo científico no site do Livro Branco de Defesa Nacional e 

nos anais do 6º seminário sobre o Livro Branco de Defesa Nacional, sem ônus para o Ministério da 

Defesa (anexo ―D‖); 

e) Formulário a ser preenchido no endereço: 

http://livrobranco.defesa.gov.br/apresentacaodetrabalhos. 

f) Adicionalmente ao envio eletrônico deste formulário, o autor deverá encaminhá-lo com os 

demais documentos solicitados para o e-mail: livrobranco@defesa.gov.br 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

http://livrobranco.defesa.gov.br/apresentacaodetrabalhos
mailto:livrobranco@defesa.gov.br


Cronograma de Inscrições 

Atividade Data Limite 

Inscrições de Artigos científicos até 01 Agosto 

Avaliação dos resumos inscritos pela Comissão de Avaliação do 

Livro Branco 
de 01 Agosto a 10 de Agosto 

Divulgação dos resumos aceitos. 

Envio pela Comissão a programação dos artigos científicos. 

Emissão de Cartas de Aceite. 

de 11 de Agosto a 21 de 

Agosto 

Prazo final para envio dos artigos científicos completos 21 de Agosto 

Apresentação dos artigos científicos 31 de Agosto 

 

CAPÍTULO VI 

DO JULGAMENTO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS E RESUMOS 

Art. 11º A Comissão de Avaliação do Livro Branco de Defesa Nacional será instituída pelo 

Grupo de Trabalho do Livro Branco de Defesa Nacional, criado pela Portaria Normativa Nº 492, de 17 de 

Março de 2011 e publicada no Diário Oficial do dia 18 de Março de 2011. 

 

Art. 12º A Comissão de Avaliação do Livro Branco de Defesa Nacional examinará a 

documentação encaminhada, considerando, primordialmente, os critérios estabelecidos no art. 5º do 

presente Regulamento. 

 

Art. 13º Serão consideradas desclassificados os resumos, os artigos científicos e seus autores que 

não atenderem às especificações e às exigências contidas neste Regulamento. 

 

Art. 14º Os resumos e artigos científicos serão avaliados pelo processo ―blind review‖ por 

membros da Comissão de Avaliação do Livro Branco de Defesa Nacional, quanto aos critérios de 

pertinência, ineditismo, coerência, metodologia e linguagem. Comissão de Avaliação do Livro Branco de 

Defesa Nacional reserva-se o direito de apontar, a seu exclusivo juízo, outros critérios que considere 

pertinentes para o processo de seleção, sem prévio aviso. 

 

ITEM CRITÉRIO PESO 

1 Pertinência (Contribuição do trabalho para a área de Defesa Nacional) 3 

2 Ineditismo (Originalidade da análise) 2 

3 Coerência (Qualidade da argumentação) 2 

4 Metodologia (Qualidade dos dados e estrutura metodológica de análise) 1 

5 Linguagem (Clareza, concisão e correção lingüísticas) 2 

 

a) Os avaliadores atribuirão notas de 0 a 5 para cada critério, observando-se a seguinte 

correspondência: (5) Excelente; (4) Muito Bom; (3) Bom; (2) Razoável; (1) Ruim; e, (0) Péssimo. 

b) Os trabalhos serão enviados aos avaliadores sem qualquer identificação do autor. 

 

Art. 15º O resultado final a ser publicado será de aceite ou não aceite, não havendo possibilidade 

de recurso. 

 



Art. 16º A Comissão de Avaliação publicará até o dia 11 de Agosto de 2011, no sítio do Livro 

Branco de Defesa Nacional na internet (http://livrobranco.defesa.gov.br) a relação dos resumos de artigos 

científicos selecionados cujos autores serão notificados por meio eletrônico e/ou por telefone, no prazo de 

uma semana, após a publicação. 

 

Art. 17º O artigo científico aprovado pela Comissão de Avaliação do Livro Branco de Defesa 

Nacional deverá ser entregue de acordo com o calendário do Capítulo V. 

 

CAPÍTULO VII 

DA PREMIAÇÃO 

Art. 18º A premiação aos autores selecionados é composta de R$ 3.000,00 (três mil reais), de 

acordo com as regras do edital do artigo selecionado e diploma de reconhecimento. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS RESPONSABILIDADES DO MINISTÉRIO DA DEFESA 

Art. 19º Zelar pela segurança e pelo bem-estar dos autores dentro das instalações onde será 

realizado o 6º Seminário sobre a Elaboração do Livro Branco de Defesa Nacional, durante o período de 

realização do evento, no que se refere única e exclusivamente às atividades estabelecidas formalmente 

para o Seminário. 

 

Art. 20º Responsabilizar-se por todas as questões científicas do evento, a saber: 

- Composição da Comissão de Avaliação; 

- Seleção dos artigos científicos submetidos; 

- Composição dos grupos de trabalho e discussão; 

- Organização das diferentes formas de apresentação dos artigos científicos. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS RESPONSABILIDADES DOS AUTORES QUE APRESENTARÃO ARTIGOS 

CIENTÍFICOS 

 

Art. 21º Constituem responsabilidades dos autores selecionados para apresentar artigos 

científicos: 

a) Respeitar a legislação vigente, seja ela municipal, estadual ou federal, bem como as regras, os 

procedimentos e as condutas estabelecidas pela organização do evento, assumindo total responsabilidade 

por atos que sejam contrários aos que determinam esses instrumentos.  

b) Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados às dependências ou aos 

equipamentos do evento ou decorrentes de atividades não previstas neste Regulamento e na programação 

do 6º Seminário sobre o Livro Branco de Defesa Nacional. 



c) Disponibilizar o artigo científico selecionado, com a autoria devidamente identificada, para 

publicação no site do Livro Branco de Defesa Nacional e para a possível publicação nos anais do 6º 

Seminário sobre a elaboração do Livro Branco de Defesa Nacional. 

d) Autorizar a publicação do artigo científico, sem ônus para o Ministério da Defesa. A ficha de 

autorização está no anexo ―D‖ deste regulamento e deverá ser enviada juntamente com os documentos 

para inscrição. 

e) Proceder à cessão de direitos do artigo científico para o Ministério da Defesa. O modelo de 

Cessão está no anexo ―D‖ deste regulamento e deverá ser preenchido no ato da Premiação. 

f) Para receber a premiação, o autor selecionado deverá entregar o artigo científico dentro das 

normas e dos prazos estipulados neste edital e realizar apresentação no evento do 6º Seminário do Livro 

Branco de Defesa no dia, horário e local estipulados pelo Ministério da Defesa. 

 

Art. 22º Qualquer comportamento imprevisto nas regras de conduta definidas neste Regulamento 

ou em outro instrumento formal será avaliado, caso a caso, pela organização do evento. 

 

Art. 23º Qualquer incidente que exija ações fora da alçada da organização será comunicado e 

levado ao tratamento da autoridade competente. 

 

CAPÍTULO X 

DAS CONDIÇÕES ATINENTES AO ASPECTO LOGÍSTICO 

Art. 24º Transporte: 

O transporte de ida e volta dos autores, entre as cidades de origem e o local do evento, será de 

responsabilidade dos autores. 

 

Art. 25º Alojamento: 

O alojamento será responsabilidade dos autores; 

 

Art. 26º Alimentação 

A alimentação será responsabilidade dos autores; 

 

Art. 27º Saúde 

a) O atendimento de emergência a eventuais problemas de saúde dos autores, durante a 

realização do evento, será providenciado pela organização do 6º Seminário sobre a elaboração do Livro 

Branco de Defesa Nacional. 

b) Na ficha de inscrição individual deverá ser indicado se o autor é associado a algum plano de 

saúde, com o propósito de tornar mais ágeis os atendimentos de maior complexidade que eventualmente 

se fizerem necessários. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



Art. 28º O Ministério da Defesa poderá suspender a realização do 6º Seminário sobre a 

Elaboração do Livro Branco de Defesa Nacional ou alterar sua data, caso considere necessário. 

 

Art. 29º A publicação dos artigos científicos no site do Livro Branco de Defesa Nacional poderá 

ser suspensa, caso o Ministério da Defesa julgue necessário. 

Art. 30º A publicação dos artigos científicos nos anais do 6º Seminário sobre a elaboração do 

Livro Branco de Defesa Nacional ficará a critério do Ministério da Defesa, que poderá fazer uma nova 

seleção entre os 18 artigos científicos selecionados para apresentação no seminário. 

 

Art. 31º Informações e esclarecimentos adicionais relativos a este Concurso podem ser obtidos 

junto à Assessoria de Planejamento Institucional do Ministério da Defesa pelos telefones: (61) 3312-9017 

ou 3312-8821. 

 

Art. 32º Ao inscreverem-se no 6º Seminário sobre a elaboração do Livro Branco de Defesa 

Nacional, os autores declaram aceitar todas as exigências do presente Regulamento. 

 

CAPÍTULO XII 

ANEXO 

 

Art. 33º Constitui anexo deste Regulamento, dele fazendo parte integrante: 

Anexo ―A‖: Ficha de Inscrição para apresentação de artigos científicos no 6º Seminário sobre a 

Elaboração do Livro Branco de Defesa Nacional. 

Anexo ―B‖: Programação do 6º Seminário do Livro Branco de Defesa Nacional. 

Anexo ―C‖: Ficha de Autorização para Publicação dos Artigos Científicos Selecionados no Site 

Do Livro Branco de Defesa Nacional e nos Anais do 6º Seminário sobre a Elaboração do Livro Branco de 

Defesa Nacional. 

Anexo ―D‖: Modelo de ficha de cessão de direitos do artigo científico para o Ministério da 

Defesa. 



ANEXO “A” 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS NO 6º 

SEMINÁRIO SOBRE A ELABORAÇÃO DO LIVRO BRANCO DE DEFESA NACIONAL 

 

Dados pessoais: 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________ 

CPF:__________________________________ RG:__________________________________ 

Telefone: ____________________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

Plano de saúde:________________________________________________________________ 

Contato para emergência:________________________________________________________ 

 

Dados estudantis: 

Instituição: ___________________________________________________________________ 

Curso: ______________________________________________________________________ 

Semestre: ___________________________________________________________________ 

Previsão de Conclusão: _________________________________________________________ 

 

No caso de Alunos de Pós-Graduação: 

Nome do Orientador: _________________________________________________________ 

 

Dados para apresentação de artigos científicos: 

Área temática para apresentação do Artigo Científico:____________________________________ 

Subtema: _____________________________________________________________________ 

Título do Artigo Científico: ________________________________________________________ 

Palavras-chave:________________________________________________________________ 

 

Observação: Este formulário deverá ser preenchido e enviado junto com os demais documentos para a 

Comissão Organizadora do 6º Seminário sobre a elaboração do Livro Branco de Defesa Nacional. 



ANEXO “B” 

 

PROGRAMAÇÃO DO 6º SEMINÁRIO SOBRE A ELABORAÇAO DO LIVRO BRANCO DE 

DEFESA NACIONAL (sujeita a alterações) 

 

 

Local: São Paulo – SP 

Data: 30 e 31 de Agosto de 2011 

 

30 de Agosto 

Manhã 

8h00 – 9h00 – Credenciamento. 

9h00 – 9h15 – Abertura Solene. 

9h15 – 10h15 – Palestra de profissionais convidados. 

10h15 – 10h30 – Coffee Break. 

10h30 – 12h30 – Palestra de profissionais convidados. 

12h30 – 14h30 – Almoço. 

Tarde. 

14h30 – 16h00 – Palestra de profissionais convidados. 

16h00 – 16h30 – Coffee Break. 

16h30 – 18h30 – Palestra de profissionais convidados. 

 

31 de Agosto. 

Manhã. 

9h00 – 10h30 – Palestra de profissionais convidados. 

10h30 – 10h45 – Coffee Break. 

10h45 – 12h30 – Palestra de profissionais convidados. 

12h30 – 14h30 – Almoço. 

Tarde. 

14h30 – 16h00 – Apresentação de Artigos científicos por alunos de graduação e pós-graduação. 

16h00 – 16h30 – Almoço 

16h30 – 17h30 – Apresentação de Artigos científicos por alunos de graduação e pós-graduação. 

17h30 – 18h00 – Entrega de certificados de participação. 

 



ANEXO “C” 

 

FICHA DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

SELECIONADOS NO SITE DO LIVRO BRANCO DE DEFESA NACIONAL E NOS ANAIS DO 

6º SEMINÁRIO SOBRE A ELABORAÇÃO DO LIVRO BRANCO DE DEFESA NACIONAL 

 

Eu, 

________________________________________________________________________________, RG 

_________________________, CPF _________________________, autorizo o Ministério da Defesa a 

publicar no site do Livro Branco de Defesa Nacional e nos anais do 6º Seminário sobre a elaboração do 

Livro Branco de Defesa Nacional o artigo científico _________________________________________ 

_______________________________________________________________, de minha autoria, sem 

qualquer ônus para o Ministério da Defesa desde que seja respeitada e divulgada a autoria do artigo 

científico. 

 

 

 

Data. 

 

Assinatura. 

 

 

 

 

 



ANEXO “D” 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

 

MODELO DE TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS (PATRIMONIAIS) 

 

CEDENTE: Nome ________________________, nacionalidade ________________________, 

estado civil ________________________, profissão ________________________, portador da Carteira 

de Identidade nº _______________, expedida em _____________, inscrito no CPF sob o nº 

______________, Banco _______, Agência _________ Conta Corrente __________, residente e 

domiciliado a _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

CESSIONARIA: A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA DEFESA, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 03.277.610/0001-25, com sede em Brasília - DF, na Esplanada dos Ministérios, Bloco 

―Q‖, CEP 70049-900, de acordo com as normas aprovadas na forma da Portaria nº _____ /MD, de 

___________, representado pe1o Diretor de Departamento da Administração Interna, 

__________________________________________, domiciliado a Esplanada dos Ministérios Bloco ―Q‖ 

sala 209 BRASILIA—DF CEP 70049-900, celebram o presente Termo de Cessão de Direitos 

Patronais/Autorais de acordo com a Lei nº 9.784, de 29/01/1999, e no que couber, a Lei no 8.666, de 21 

de junho de 1993, em conformidade com o contido no Processo no 60006.000418/2011-50 e, mediante as 

seguintes c1áusu1as e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a cessão a CESSIONÁRIA, a título definitivo gratuito, 

dos direitos autorais do CEDENTE sobre o artigo científico de sua autoria, intitulado 

―_________________________________________________________________‖, apresentado no 

Concurso de Artigos Científicos para Apresentação durante o 6º Seminário do Livro Branco de Defesa 

Nacional, aprovado na forma do Anexo da Portaria n° _____________/MD, de ____________, de que 

trata Processo Administrativo nº 60006.000418/2011-50, conforme julgamento publicado no Diário 

Oficial da União __________________________, ficando a CESSIONÁRIA autorizada a incorporar a 

mencionada obra ao seu acervo patrimonial e a promover a correspondente utilização da forma que julgar 

conveniente, mencionando a autoria. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO COMPROMISSO MÚTUO 

Pelo presente Termo CEDENTE e CESSIONÁRIA se comprometem a cumprir as cláusulas e 

condições constantes do Regulamento do Concurso Público aprovado na forma do Anexo da Portaria nº 

____________/MD, de ______________________________, de que trata o Processo Administrativo nº 

60006.000418/2011-50, e legislação aplicável. 

 



CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Federal — Seção Judiciária do Distrito Federal para a solução de 

eventuais controvérsias no âmbito judicial. 

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo que, depois de lido e 

livremente aceito e assinado na presença das testemunhas a seguir qualificadas, será publicado no Diário 

Oficial da União, sob a forma de extrato, para fim de eficácia, nos termos do parágrafo único do art. 61 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

Brasília-DF, ______________ de 2011. 

 

___________________________________ 

CEDENTE 

 

___________________________________ 

CESSIONÁRIO 

 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

 

NELSON A. JOBIM 


