
PROCEDIMENTO PARA INSERÇÃO DE ARTIGO JÁ PUBLICADO NA NA BDEX 

É importante salientar que cada tipo de documento tem características 

distintas e demanda preenchimento de campos específicos. Vamos tratar aqui, 

especificamente, sobre a inserção de um ARTIGO JÁ PUBLICADO para demonstrar 

como inserir um documento na BDEx.  

Entendemos que seu login já está habilitado para a coleção a que você 

pretende submeter. Caso não esteja, entre em contato com o administrador da 

plataforma para maiores informações. 

 



 

Basta clicar em INICIAR NOVO DEPÓSITO, selecionar a coleção para a qual 

você deseja submeter o documento e clicar em PRÓXIMO. 

 

O preenchimento de AUTOR é feito em caixa mista, sendo o último 

sobrenome na primeira caixa e os demais nomes e sobrenomes na segunda. 

Atenção para sobrenomes com Filho, Júnior, Neto. Nesses casos o último 

sobrenome é acrescido dessa informação, por exemplo: Silva Filho, Santos Júnior 

(por extenso, não é Jr abreviado), Ferreira Neto. Importante salientar que não tem 

ponto final. 

Caso haja mais de um autor, pode ser adicionado quanto forem necessários 

clicando na caixa ADICIONAR MAIS. 

 



 

 

O TÍTULO deve ser preenchido da seguinte maneira: primeira letra em caixa 

alta e demais em caixa baixa, ou conforme o previsto nas regras gramaticais. 

Atenção para subtítulos! Esses aparecem após  :  com espaço antes e depois, dos 

dois pontos,  conforme o exemplo que vemos a seguir.

 

Outro exemplo de título 

 

Em OUTROS TÍTULOS preenchemos o título em outra língua, caso exista na 

publicação original. 

 

Na DATA DE EDIÇÃO preenchemos pelo menos o ano. Em caso de artigos, 

podemos preencher também o mês do periódico em que o trabalho foi publicado. 

Em revistas quadrimestrais, podemos usar o primeiro mês do quadrimestre, por 

exemplo. 

 

 



O RESPONSÁVEL PELA EDIÇÃO é o editor da publicação a qual o artigo 

está vinculado. No caso, o responsável pela edição do periódico, por exemplo. 

 

 

 

Após selecionamos o TIPO DE DOCUMENTO. Podemos rolar a barra lateral 

e basta clicar em cima do tipo desejado até aparecer o destaque para a informação 

selecionada. 

 

Selecionamos o IDIOMA principal do artigo e podemos passar para a próxima 

tela clicando em PRÓXIMO 

 

Para o preenchimento da PALAVRA-CHAVE, é importante que tenhamos 

conhecimento do seguinte: a análise e a representação de assuntos são processos 

indispensáveis no tratamento da informação.  

Esse processo consiste na seleção dos assuntos essenciais do documento 

e representação desses assuntos em palavras-chaves, que serão seus indexadores. 

Se o depositante já tiver as palavras-chaves no documento, ele deverá 

apenas reproduzi-las no campo específico. Caso contrário, deverá fazer a análise e 



representação de assuntos do seu documento. Geralmente os artigos já publicados 

possuem palavras-chave já pré-estabelecidas. 

É recomendado, pelo menos, dois indexadores por documento depositado. 

Mas há possibilidade de adicionar quantos mais julgar necessário. 

Os termos selecionados deverão ser colocados sempre com a primeira letra 

maiúscula e todas as outras em minúsculas. Por exemplo, “Armazenamento de 

dados” deverá ser colocado da forma aqui representada. 

 

Nessa parte da submissão, orientamos que, em outra aba, o usuário verifique 

os termos já inseridos na BDEx para não criar uma nova entrada de assunto para 

um assunto já existente, as vezes por uma grafia distinta ou o uso de um sinônimo.  

Para isso, o usuário vai selecionar a aba navegar – assunto 

 

 

O usuário fará a busca pelo termo que ele tem em mente: 



 

 

Caso encontre o assunto desejado, basta copiar e colar exatamente da 

mesma maneira na caixa de assunto na aba em que está preenchendo.  

 

 

 



 

O RESUMO pode ser copiado e colado do próprio documento, fazendo os 

ajustes necessários de alinhamento.  

 

Caso haja RESUMO EM OUTRA LÍNGUA, sugere-se que, ao final do 

preenchimento da primeira caixa, seja digitada uma linha para que a informação não 

se misture com a da próxima caixa de preenchimento no momento de visualização 

pelo usuário, conforme exemplificado na figura acima 

Para inserir o resumo em outra língua, clique em “adicionar mais” e inicie o 

preenchimento do campo com a tradução de resumo na língua pretendida: 

ABSTRACT, por exemplo.  

 

 

A REFERÊNCIA é preenchida, obrigatoriamente, no caso de artigos e 

trabalhos já publicados anteriormente, conforme a NBR ABNT 6023. Seguem 

exemplos de preenchimento do campo: 

BRANCOLI. Fernando Luz. Brasil e o uso da força no pós-Guerra Fria: narrativas simbólicas 
como ferramentas de Política Externa. Coleç. Meira Mattos, Rio de Janeiro, v. 10, n. 37, p. 47-57, 
jan./abr. 2016. Disponível em: 
<http://portal.eceme.ensino.eb.br/meiramattos/index.php/RMM/article/view/530/633>. Acesso em: 
27 jan. 2017. 

SILVA, Ana Izabel Batista da; OLIVEIRA FILHO, Isaias de; SOUSA, Katucha Teixeira de. 
Biblioteca Digital do Centro de Doutrina do Exército: relato de experiência da implantação de 
uma ferramenta de gestão da informação para o Exército Brasileiro. In: ENCONTRO DE 
USUÁRIOS DE SISTEMAS DE PUBLICAÇÃO (SISPUB), 2017. Apresentações... Brasília, DF: 
SISPUB, 2017. Disponível em: 
<http://eventos.ibict.br/index.php/sispub/SISPUB2017/paper/view/34>. Acesso em: 5 jun. 2017. 
DOI: 10.18225/SISPUBISISPUB.34 



Obs: O destaque (negrito) obrigatório pela norma não é possível de ser utilizado no sistema. 

 

 

O TERMO DE USO é de acordo com o preconizado pela publicação original.  

No caso de artigos ou trabalhos já publicados, de acesso livre, copia-se os 

termos previstos na publicação.  

Toda revista deve explicitar as questões dos direitos autorais em sua 

publicação. Tendo como exemplo a Revista “Coleção Meira Mattos”, ao acessar a 

página da revista, aba “sobre” na barra superior, “submissões”, “declaração de 

direito autoral”, encontramos a seguinte informação: “A Coleção Meira Mattos 

(CMM) está licenciada sob as condições do Creative Commons Atribuição-

NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (BY-NC-SA).” Podemos 

observar o seguinte aviso: Para qualquer reutilização ou distribuição, você deve 

deixar claro a terceiros os termos da licença a que se encontra submetida esta 

obra. (Disponível em: 

http://portal.eceme.ensino.eb.br/meiramattos/index.php/RMM/about/submissio

ns#copyrightNotice ) 

No rodapé da página inicial podemos encontrar o “selo” da Licença 

Creative Commons atribuída à revista. Clicando no link da licença 

conseguimos as mensas informações citadas acima. 

 

(Disponível em: http://portal.eceme.ensino.eb.br/meiramattos/index.php/RMM/index) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR
http://portal.eceme.ensino.eb.br/meiramattos/index.php/RMM/about/submissions#copyrightNotice
http://portal.eceme.ensino.eb.br/meiramattos/index.php/RMM/about/submissions#copyrightNotice
http://portal.eceme.ensino.eb.br/meiramattos/index.php/RMM/index


Toda revista que usa o sistema eletrônico de editoração de revista (SEER) ou 

Open Journal System (OJS), costuma ter essa informação no mesmo caminho. Caso 

a revista não use esse sistema, em algum lugar de suas informações gerencias deve 

aparecer a informação sobre os direitos autorais do que é publicado na revista. 

Devemos copiar e colar a informação relacionada aos direitos autorais no campo 

“termo de uso”, além de disponibilizarmos a fonte de informação, se for o caso, 

conforme no exemplo: 

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 
(CC BY 3.0). Fonte: 
http://eventos.ibict.br/index.php/sispub/SISPUB2017/schedConf/presentations. 
Acesso em: 5 jun. 2017. 

 

Podemos passar para a próxima tela clicando em PRÓXIMO. 

 

Selecionamos o arquivo a ser submetido, preferencialmente no formato PDF. 

Recomendamos que o arquivo esteja salvo com um nome que o identifique de 

maneira sucinta.  

Podemos passar para a próxima tela clicando em PRÓXIMO. 



 

No caso de atrelarmos outro documento ao arquivo, podemos fazê-lo nesta 

tela. Por exemplo, a apresentação do trabalho. Lembrando que, preferencialmente 

no formato PDF Adicionamos outro arquivo, escrevemos a descrição do mesmo, no 

caso, “Apresentação” e clicamos em PRÓXIMO. 

 



 

Nessa tela podemos verificar se algum item foi preenchido de forma incorreta. 

Verificamos que há a possibilidade de corrigirmos um campo, nessa tela. Com a 

ressalva que volta-se para o ponto onde estava a informação e os próximos passos 

serão repassados. 

Ao estar tudo OK, passamos para a próxima página. 



 

Ao estar tudo OK, passamos para a próxima página. 

Concedemos a licença de distribuição da BDEx, clicando em “Eu concedo a 

licença”. 



 

Passamos para a próxima página e, se assim desejarmos, podemos submeter 

outro item para a mesma coleção. 

No caso da coleção estar configurada com o passo de gestão de conteúdo e 

revisão de metadados, o material não irá para o ar automaticamente. Precisará 

passar pelas outras etapas e, em algum momento, pode voltar para o depositante 

fazer ajustes necessários. Caso isso aconteça, o depositante receberá aviso por e-

mail. Mesmo assim, é bom que cheque “seu espaço” na plataforma rotineiramente.  

DÚVIDAS? 

Email: bdex.coter.2016@gmail.com / dspace@coter.eb.mil.br 

 Telefone:61 3415-6385 

Ritex: 860-6385 

 

mailto:bdex.coter.2016@gmail.com

