
PORTARIA N  º   041-EME, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019  

Aprova a Diretriz para transferência do Portfólio de
Apoio à Gestão do Conhecimento  para o Exército
Brasileiro (PAGC) do COTER para o DECEx.

O  CHEFE  DO  ESTADO-MAIOR  DO  EXÉRCITO,  no  uso  da  atribuição  que  lhe
confere o inciso XI do art. 4º, do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB 10-R-01.007), aprovado
pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.053, de 11 de julho de 2018, de acordo com o que propõe o
Comando de Operações Terrestres (COTER), ouvido o Departamento de Educação e Cultura do Exército
(DECEx), resolve:

Art.  1º Fica aprovada a Diretriz  para transferência do Portfólio  de Apoio à  Gestão do
Conhecimento para o Exército Brasileiro (PAGC), a ser efetivada do COTER para o DECEx.

Art.  2º Fica  determinado  que  os  órgãos  de  direção  setorial  e  o  Órgão  de  Direção
Operacional adotem, em suas áreas de competência, as providências necessárias.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DIRETRIZ PARA TRANSFERÊNCIA DO PORTFÓLIO DE APOIO À GESTÃO DO
CONHECIMENTO PARA O EXÉRCITO BRASILEIRO (PAGC) DO COMANDO DE

OPERAÇÕES TERRESTRES PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
EXÉRCITO
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  Esta Diretriz tem por finalidade estabelecer os procedimentos para a transferência
do Portfólio de Apoio à Gestão do Conhecimento  para o Exército Brasileiro (PAGC),  do Comando de
Operações Terrestres (COTER) para o Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx).

CAPÍTULO II
SISTEMÁTICA A SER ADOTADA PARA A TRANSFERÊNCIA

Art. 2º O DECEx deverá designar uma equipe composta por especialistas em ciência da
informação (bibliotecários, arquivistas e museólogos) e em ciência da computação (administrador Linux,
banco de dados,  web designer, programador JAVA e PHP), para estabelecer trabalho conjunto com a
equipe  do  COTER  com o  objetivo  de  efetivar  a  transferência  de  conhecimento  específico  sobre  as
plataformas digitais que compõem o portfólio.
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Art. 3º O COTER deverá registrar os passos estipulados para a transferência por meio de
atas de reunião, devendo contemplar todas as medidas discutidas pela equipe de trabalho formada.

Art. 4º A partir de 2019, deverão ser iniciadas as atividades para a adoção de um novo
sistema de  inserção  de  documentos  digitais,  devendo ser  a  Biblioteca  Digital  do  Exército  (BDEx)  a
plataforma de difusão digital, conforme a Portaria do Comandante do Exército nº 477, de 27 de março de
2018, que aprova a diretriz para a Implementação e o Funcionamento da Biblioteca Digital do Exército
(BDEx) e dá outras providências. Assim, toda a produção intelectual em formato digital, aprovada pelo
Estabelecimento de Ensino responsável, será inserida diretamente na BDEx que é o repositório digital do
Exército.

Art. 5º Para a transferência do PAGC, deve-se observar o período necessário para troca de
informações e capacitação da equipe do DECEx para operar, com segurança e efetividade, os sistemas que
compõem o PAGC.

Art. 6º Durante o primeiro quadrimestre de 2019, as equipes do DECEx, COTER  e DCT
trabalharão em conjunto com o objetivo de possibilitar a capacitação de pessoal da Rede de Bibliotecas
Integradas do Exército (BIE) e ajustar procedimentos de gerenciamento remoto do portfólio.

Art.  7º O  DECEx  deverá  propor  reuniões  de  trabalho,  a  serem  realizadas  por
videoconferência, com o objetivo de sanar dúvidas inerentes ao gerenciamento das plataformas digitais.

Art. 8º Os sistemas integrantes do Portfólio deverão permanecer hospedados no 7º Centro
de Telemática de Área (CTA), Brasília-DF, no modelo IaaS (Infrastructure as a Service), devendo haver,
no prosseguimento, proposta de espelhamento dos sistemas no 2º CTA, no Rio de Janeiro-RJ.

Art. 9º A capacitação de recursos humanos para operação dos  software componentes do
Portfólio deverá ser feita no sistema Educação a Distância (EAD), empregando a plataforma Moodle, de
acordo com sugestão do COTER.

Art.  10.  Deverão  ser  apresentados  os  resultados  dos  intercâmbios  realizados  entre  o
Exército  Brasileiro,  o Ministério  da Defesa da Espanha, a Universidade Complutense de  Madrid e a
Escola Nacional  de Administração Pública (ENAP),  bem como os obtidos  com o meio  acadêmico e
instituições da administração pública federal, com a finalidade de não haver solução de continuidade das
parcerias estabelecidas até a data de transferência do PAGC do COTER para o DECEx.

CAPÍTULO III
ATRIBUIÇÕES

Art. 11. Cabe ao COTER:

I  -  designar  a  equipe  responsável  pelo  gerenciamento  do  PAGC  para  proceder  a
transferência de conhecimento sobre as plataformas digitais para o DECEx;

II - apresentar indicadores que delimitem os acessos às plataformas, caracterizando o perfil
ascendente de interesse de instituições do meio acadêmico e da administração pública federal;

III - apresentar as parcerias e intercâmbios celebrados com instituições do meio acadêmico
e da administração pública federal;
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IV - prestar apoio técnico para as atividades de gerenciamento do PAGC com o objetivo de
capacitar a equipe do DECEx em temas específicos dos software componentes do Portfólio; e

V - apresentar a plataforma de registro de incidentes e de procedimentos sobre o PAGC no
formato de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para o DECEx.

Art. 12. Cabe ao DECEx:

I - designar uma equipe composta de profissionais da área de Ciência da Informação e de
Ciência da Computação para assumir a gerência do PAGC; e

II - requisitar o apoio necessário ao DCT para que as plataformas componentes do PAGC
atendam às necessidades institucionais quanto à difusão de produtos digitais.

Art. 13. Cabe ao DCT:

I - prestar apoio técnico na atualização dos software empregados pelo PAGC e na avaliação
de códigos-fonte que se fizerem necessários, mediante solicitação do DECEx;

II  -  disponibilizar,  manutenir  e  atualizar  a  infraestrutura  computacional  e  a  segurança
necessária  ao  funcionamento  e  à  ampliação  do  PAGC,  de  acordo  com  a  estratégia  de  gestão  do
conhecimento apresentada pelo DECEx;

III - priorizar a migração de sistemas relacionados com o PAGC para servidores no 7º CTA
como forma de atender às orientações do Programa de Racionalização de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), de acordo com a Portaria nº 455-EME, de 6 de novembro de 2017, que aprova a
Diretriz para Racionalização de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) no Quartel-General do
Exército (EB20-D-02.006); e

IV  -  manter  links persistentes  URL (Uniform  Resource  Locator) para  as  plataformas
digitais constantes do PAGC.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. O COTER e o DECEx deverão estabelecer procedimentos próprios para viabilizar
a comunicação entre as equipes designadas para efetivação da transferência do PAGC.

Art. 15. As parcerias e intercâmbios celebrados, até a data de conclusão da transferência do
PAGC, deverão ser mantidos.

Art. 16. Os temas mais relevantes do Exército Brasileiro e julgados passíveis de influenciar
a imagem da Força serão levados à apreciação da autoridade competente no COTER e no DECEx, para
análise do seu conteúdo, durante o período de transferência do PAGC.
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PORTARIA N  º   042-EME, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019  

Aprova a Diretriz para a Formação e Graduação de
Sargentos de Carreira (EB20-D-01.068).

O  CHEFE  DO  ESTADO-MAIOR  DO  EXÉRCITO,  no  uso  da  atribuição  que  lhe
confere o art. 18. da Lei nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre o Ensino no Exército, e em
conformidade com o inciso I do art. 10 do Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 1999 - que regulamenta
a Lei nº 9.786, de 1999, e o inciso XI do art. 4º da Portaria do Comandante do Exército nº 1.053, de 11 de
julho de 2018, que aprova o Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007) e de acordo
com o proposto pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército  (DECEx) e ouvidos todos os
órgãos de direção setorial (ODS) e todos os comandos militares de área (C Mil A), resolve:

Art. 1º Fica aprovada a Diretriz para a Formação e Graduação de Sargentos de Carreira
(EB20-D-01.068), que com esta baixa.

Art.  2º Determina  que o Órgão de Direção Operacional  (ODOP),  os  ODS e C Mil  A
adotem, em suas áreas de competência, as medidas decorrentes.

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 142-EME, de 1º de outubro de 2011, a partir de 31 de
dezembro de 2020.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DIRETRIZ PARA A FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DE CARREIRA
(EB20-D-01.068)
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