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CARACTERÍSTICAS 

- Publicação especializada, produzida pelo 

EME (C Dout Ex), com apoio do CComSEx. 

 

- Busca-se uma edição trimestral.  

 

- Versão digital (on line) no Portal C Dout Ex. 

 

- Versão impressa (2.000 exemplares). 



CARACTERÍSTICAS 

-Em média, 10 artigos em 100 páginas.  

 

-Sem interesse comercial, não há patrocínio. 

 

-Identificador internacional: ISSN 2317-6350. 



DISTRIBUIÇÃO IMPRESSA 

CMA 117 Alta Adm Ex 215 

CMN   55 EE 187 

CMNE 141 Fora da Força 16 

CML 193 Exterior 126 

CMSE 109 Aditâncias  83 

CMS 307 Min F e Univer 45 

CMO 100 Diversos 27 

CMP   79 Reserva (C Dout Ex) 200 

TOTAL 2.000 



BENEFÍCIOS 

- Aproveitamento de diversas experiências. 

- Autores militares e civis, com expertise. 

- Surgimento de novas ideias. 

- Meio adicional para divulgação doutrinária. 



- Publicação agradável, incluindo versão digital 

(PDF e calameo). 

- Assuntos doutrinários tratados sem o rigor 

dos manuais.  

- Publicação de textos sem o formalismo 

destinados a bancas examinadoras. 

ATRATIVOS PARA O LEITOR 



ASSUNTOS DE INTERESSE 

- Conhecimentos sobre os níveis tático, 

operacional e estratégico da guerra. 

- Organização e doutrina. 

- Logística. 

- Sistemas de armas e equipamentos. 

- Liderança e administração. 

- História militar. 

- Outros ... 



- Descontinuidade: 

  devido à falta de regularidade na publicação 

da revista. 

 

- Desinteresse:  

  devido ao número restrito de autores. 

RISCOS 



MEDIDAS PARA OBTER ÊXITO 

- Os artigos são submetidos ao parecer dos 

formuladores de doutrina.  

- Os artigos podem conter ideias divergentes. 

- Buscar o maior número de leitores, que 

poderão ser os autores de novos artigos.   

- Cada C Mil A e ODS enviar semestralmente 

um artigo para a DMT em Revista. 



CUIDADOS NA PUBLICAÇÃO 

- Atenção especial à adaptação de textos 

escritos como parte de requisitos acadêmicos. 

 

- Preferência por artigos originais que não 

tenham sido publicados em outras revistas. 

 



DIREITOS 

- A DMT em Revista é uma publicação oficial 

do Exército. 

- Os direitos autorais permanecem com o 

articulista, não sendo reivindicados pela DMT 

em Revista.  

- Os artigos podem ser reproduzidos e 

utilizados para fins profissionais e acadêmicos, 

de acordo com as normas da ABNT. 



Para submeter artigos ou para obter mais 

informações, entre em contato com a equipe 

editorial:  

- portal.cdoutex@gmail.com 

- carneiroha@hotmail.com 

- fones: (61) 3415 5239 e 3415 5888 

- RITEX 860. 

CONTATOS 


