
Orientações para elaboração e envio de textos 

Instruções para envio de Artigos, Ensaios, Biografias e Resenhas de livros, para publicação na Revista O Bacamarte 

– publicação eletrônica do Instituto Histórico Militar – IHM. 

O idioma oficial da revista é o português, no entanto os artigos poderão excepcionalmente serem publicados em 

espanhol. 

Estrutura: 

a) Deverão ser produzidos na versão de aplicativo Texto (Writer do LibreOffice ou Word da Microsoft), 

utilizando-se a fonte Arial, corpo 12, com títulos e subtítulos em caixa alta e alinhados à esquerda, em 

negrito. Os textos deverão ter até no máximo 30 laudas; 

b) A primeira lauda deverá conter além de TÍTULO, NOME DO AUTOR e TITULAÇÃO DO AUTOR (profissão ou 

formação acadêmica), um “RESUMO” informativo de até 250 palavras, que apresente concisamente os 

pontos relevantes do texto, as finalidades, os aspectos abordados e as conclusões; 

c) Após o “RESUMO”, deverá constar uma relação de “PALAVRAS-CHAVE” (palavras ou expressões que 

retratem as ideias centrais do texto), que facilitem a posterior pesquisa ao conteúdo. As palavras-chave são 

separadas entre si por ponto e vírgula, e finalizadas por ponto; 

d) Ilustrações (entre figuras, mapas, imagens, desenhos, fotografias, gravuras, tabelas e gráficos), dispostas 

as mais próximas possível do texto aos quais se referirem e acompanhadas das respectivas legendas. Não 

há restrições ao uso de imagens, desde que respeitadas as normas acadêmicas de citação, bem como a 

legislação referente ao Direito Autoral, sendo sua inclusão nos artigos de inteira responsabilidade dos 

autores; 

e) As citações bibliográficas deverão ser indicadas com a numeração ao final de cada citação, em ordem de 

notas de rodapé na mesma página em que é referida; 

f) As referências bibliográficas deverão ser apresentadas no final do texto, organizadas em ordem alfabética 

e alinhadas à esquerda; 

 

Observadas as regras anteriores, havendo interesse no envio de Resenha de Livro, o número de páginas será no 

máximo de 8 (oito). 

Os Ensaios são textos de reflexão sem divisões textuais ou capítulos. Poderão ser aceitos Ensaios oriundos de outras 

plataformas, desde que feitas a devida referência à plataforma de publicação original. 

As Biografias podem ser divididas em capítulos com os respectivos títulos.  

Os Artigos devem conter Introdução, Capítulos com respectivos títulos e a Conclusão ou Considerações Finais.  

Os envios de Artigos para publicação na Revista “O Bacamarte” deverão ser técnico-científicos ou informativos, e 

focados em sua área temática: Segurança Pública; História Militar; e, resgate e preservação do patrimônio material 

e imaterial de valor histórico militar.  

Será dada preferência para Artigos inéditos, os quais serão submetidos à apreciação do Conselho Editorial 

responsável pela Revista, que recomendará ou não as suas publicações. 



No caso de publicação dos Artigos enviados, não serão devidos direitos autorais, remuneração ou qualquer espécie 

de contraprestação a seus autores, por se tratar a revista resultante de projeto sem fins lucrativos. Ficando a critério 

do Editor a seleção e aprovação para publicação, a qual será comunicada ao autor. 

A priorização da publicação dos Artigos enviados decorrerá de juízo de oportunidade da Revista, sendo reservado 

a ela o direito de aceitar ou vetar qualquer trabalho recebido e, também, o de propor eventuais alterações, desde 

que aprovadas pelo autor. 

As opiniões emitidas pelo autor são de sua exclusiva responsabilidade. 

O Instituto reserva-se o direito de publicar os materiais enviados em outras plataformas de divulgação do Instituto 

– Midias Sociais e Site. 

O Instituto reserva-se o direito de proceder às revisões gramaticais e à adequação dos artigos às normas 

disciplinadas pela ABNT, caso seja necessário. 

Em caso de plágio comprovado, o artigo será excluído imediatamente com divulgação pública da razão que motivou 

sua exclusão e o autor sujeito á advertência. 

O Conselho Editorial poderá organizar dossiês temáticos ou poderá aceitar contribuições de dossiês organizados 

por pesquisadores não constituintes do Conselhos Editorial da Revista. 

 

Envio dos Textos: 

a) Os trabalhos devem ser encaminhados exclusivamente para o endereço eletrônico: secretaria@ihm.org.br; 

b) No campo assunto do email deverá utilizar a mensagem “TEXTO PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA”; 

c) No corpo da mensagem do email deverá constar o TÍTULO, NOME DO AUTOR e TITULAÇÃO DO AUTOR, 

para rápida identificação; 

d) O texto deverá ser anexado ao email em dois formatos: um em PDF, e outro em aplicativo Texto (Writer 

do LibreOffice ou Word da Microsoft), para facilitar o manuseio e edição do textos e eventuais imagens. 

 

A revista orienta aos autores que realizem uma revisão gramatical completa na língua escolhida para publicação, a 

fim de que se evitem problemas na avaliação dos textos e o comprometimento da própria credibilidade do autor. 

Textos submetidos que não se encontrem em conformidade com as normas estabelecidas neste documento, serão 

rejeitados. 


