
PROCEDIMENTO PARA INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO ACADÊMICA 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 TRABALHO ACADÊMICO 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. 

O primeiro passo será entrar na área MEU ESPAÇO, e entrar com seu login e 

senha. 

 



 

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 preenchimento do nome do ORIENTADOR segue a mesma lógica 

 

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.

 

Na DATA DE EDIÇÃO preenchemos o ano.  

 

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. 

 

Em INFORMAÇÕES ADICIONAIS, para as publicações acadêmicas, 

preenchemos o Tipo de documento, o grau entre parênteses( ) - a vinculação 

acadêmica (estabelecimento de ensino, departamento ou curso ao qual ele foi 



apresentado) local e data da defesa/ apresentação. Observem que nesse caso, é 

necessário preencher o ponto final. 

 

Seguem mais alguns exemplos de preenchimento do campo “Informações 
adicionais”: 
 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Curso de Infantaria, Academia 
Militar das Agulhas Negras, Resende, 2017. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Curso de Formação de Oficiais, 
Escola de Formação Complementar do Exército, Salvador, 2017. 

No caso de um Projeto Interdisciplinar, que não confere grau, não há a 

necessidade de especificar nenhuma informação entre parêntese. Usamos a sigla PI 

entre parêntese, mas não com a mesma finalidade, somente por questão de 

identificação na forma como o tipo de trabalho já é conhecido no âmbito do Exército. 

Outro exemplo de preenchimento do campo no caso de PI:  

 

Projeto Interdisciplinar (PI) - Curso de Formação de Oficiais, Escola de 

Formação Complementar do Exército, Salvador, 2014.  

Dando sequência ao preenchimento dos campos, selecionamos o IDIOMA do 

documento 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.  

Deverá selecionar, 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. Para os 

trabalhos acadêmicos sendo publicados originalmente na BDEx, não há a 

obrigatoriedade do preenchimento deste campo. Segue exemplo de preenchimento 

do campo: 

 

Segue a regra da ABNT, com seus respectivos exemplos, para as referências 

dos trabalhos acadêmicos: 

 



 
Fonte: NBR 6023:2003 

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

O TERMO DE USO é de acordo com os direitos autorais sobre a obra. O 

autor da obra deve assinar o termo de autorização para a disponibilização de seu 

trabalho na BDEx, o qual ficará armazenado junto ao Comitê Gestor da BDEx e 

segue, para conhecimento.  

 



 

 

 

 

O preenchimento do campo TERMO DE USO, conforme o termo assinado 

pelo autor são os seguintes: 

É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, 

citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer 

alteração no conteúdo da obra.  

Podemos passar para a próxima tela clicando em PRÓXIMO. 

 

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

que o arquivo esteja salvo com um nome que o identifique de maneira sucinta. 

Exemplo: MONO_NOMEDEGUERRA, TESE_ULTIMO SOBRENOME, 

MO_CÓDIGOUSADONOESTABELECIMENTO 



 

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 ou outro formato, de acordo com o tipo de material (arquivos mp3, 

por exemplo) não editável. 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 de que volta para o ponto onde estava a informação e os próximos passos 

serão repassados. 

 

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

