
1  ª   PARTE  

LEIS E DECRETOS

Sem alteração.

2  ª   PARTE  
ATOS ADMINISTRATIVOS

COMANDANTE DO EXÉRCITO

PORTARIA N  º   254, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019  

Cria o Portfólio de Apoio à Gestão do Conhecimento
para  o  Exército  Brasileiro  (PAGC)  e  dá  outras
providências.

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, o inciso XIV do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo
Decreto nº 5.751, de 12 de abril  de 2006, e de acordo com o que propõe o Comando de Operações
Terrestres (COTER), ouvidos o Estado-Maior do Exército (EME), o Departamento de Educação e Cultura
do Exército (DECEx) e o Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), resolve:

Art. 1º Criar o Portfólio de Apoio à Gestão do Conhecimento para o Exército Brasileiro
(PAGC) no COTER.

Art.  2º O PAGC é um conjunto  de plataformas digitais  que abriga  as  bases  de dados
referentes  à  gestão  de  informação  no  Exército  Brasileiro  (EB).  O  PAGC  engloba  as  produções
intelectuais, as publicações de periódicos, os conceitos doutrinários, o patrimônio histórico e cultural e os
produtos  de  eventos  temáticos  de  interesse  do  Exército,  visando  a  armazenar,  organizar,  gerenciar,
preservar, recuperar e difundir acervo em formato digital, produzidos no âmbito do Exército, e passível de
integração com o meio civil.

Art. 3º Os objetivos do PAGC são:

I - armazenar, organizar e disponibilizar a produção técnica e científica, assim como os
periódicos e eventos de interesse do Exército e do patrimônio histórico e cultural institucional, segundo
padrões internacionais para compartilhamento de informações em rede;

II - aumentar a visibilidade e o acesso às publicações da Instituição, em acesso aberto, em
conformidade com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação); e

III - contribuir para a interação da produção de interesse do Exército Brasileiro com todos
os setores que tratam de temas atinentes à segurança e à defesa.

Art. 4º O PAGC conterá as seguintes plataformas digitais:
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I - Biblioteca Digital do Exército (bdex.eb.mil.br);

II - Portal de Periódicos EB (ebrevistas.eb.mil.br);

III - Portal de Eventos EB (ebeventos.eb.mil.br); 

IV - Portal EB Acervo do Patrimônio Histórico e Cultural (ebacervo.eb.mil.br); 

V - Enciclopédia Colaborativa de Doutrina (wikidout.coter.eb.mil.br); e

VI - Metabuscador (ebusca.eb.mil.br).

Art.  5º As plataformas digitais  terão funções  específicas,  de acordo com as  descrições
abaixo:

I - Biblioteca Digital do Exército (BDEx): está baseada no software DSPACE e tem por
finalidade difundir as publicações produzidas pelo EB, bem como as produções intelectuais de interesse
da Instituição. Prioriza os materiais em formato de texto e permite uma busca por termos existentes nos
metadados e no conteúdo de cada publicação;

II  -  Portal  de  Periódicos  do  Exército  (EB  Revistas):  plataforma  organizada  sobre  o
software Open Journal System (OJS) e em sua versão 3, cuja interatividade proporciona o gerenciamento
de um portal completo com atendimento às diversas demandas referentes aos periódicos de interesse da
Força.  Permite  o  processo  de  edição  e  editoração  de  cada  periódico  com  páginas  eletrônicas
independentes;

III - Portal de Eventos do Exército (EB Eventos): baseada no software Open Conference
System  (OCS) e tem por finalidade atuar como uma biblioteca de eventos de interesse da Instituição,
incluindo  os  eventos  acadêmicos,  possibilitando  a criação,  o  gerenciamento  e  a  disponibilização  dos
conteúdos de determinado evento;

IV - Acervo do Patrimônio Histórico e Cultural (EB Acervo): é uma plataforma montada
sobre o software OMEKA e tem por objetivo cadastrar e preservar as informações atinentes ao patrimônio
histórico e cultural do Exército apresentadas sob a forma de imagens;

V - Enciclopédia Colaborativa de Doutrina (WIKIDOUT): é uma enciclopédia destinada a
receber colaborações e compartilhamento de temas de doutrina com amplo alcance no âmbito das escolas
e  centros  de  instrução  militares.  Montada  sobre  o  software  wikimedia,  tem por  objetivo  estimular  a
pesquisa de temas que extrapolam os manuais tradicionais, bem como o compartilhamento  on-line de
temas atinentes à Segurança e Defesa; e

VI - Metabuscador (EBusca): é um sistema de descoberta e entrega destinado a facilitar as
pesquisas  nas  bases  de dados  do portfólio.  Foi  desenvolvido  a  partir  do  software  VU Find e  tem a
possibilidade de indexação de outros sistemas, incluindo aqueles utilizados pelo meio acadêmico.

Art. 6º O DCT prestará suporte técnico ao funcionamento das plataformas digitais.
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Art. 7º Determinar que o EME, o COTER, o DECEx e o DCT adotem, em suas áreas de
competência, as medidas necessárias à execução desta Portaria.

Art. 8º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N  º   255, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019  

Aprova as  Instruções  Gerais  para  a  Fiscalização
de Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro
(EB10-IG-01.028) .

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;  alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de
agosto de 2010, os incisos I e XIV do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada
pelo  Decreto  nº 5.751,  de  12  de  abril  de  2006;  o  Decreto  nº 9.493,  de  5  de  setembro  de  2018  e
considerando o que propõe o Comando Logístico, ouvido o Estado-Maior do Exército, resolve:

Art.  1º Aprovar as Instruções Gerais para a Fiscalização de Produtos Controlados pelo
Exército (EB10-IG-01.028), na forma do Anexo desta portaria.

Art. 2º   Estabelecer que esta Portaria entre em vigor  em 4 de março de 2019.

INSTRUÇÕES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS PELO
EXÉRCITO BRASILEIRO (EB10-IG-01.028)
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