
PROCEDIMENTO PARA INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO PADRONIZADA 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 PUBLICAÇÃO PADRONIZADA do Exército. A 

mesma sistemática serve para manuais, instruções, normas, cadernos de instrução, 

dentre outras publicações semelhantes.  

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. 

 

 

A primeira tela para preenchimento dos campos é a que segue, e as 

instruções para o preenchimento de cada campo estão descritas a seguir. 

Nas publicações padronizadas o AUTOR é, o que chamamos na 

biblioteconomia, uma entidade coletiva. Em outras palavras, é o órgão responsável 

pela aprovação do documento que conta na página de rosto como entidade 

responsável. 



 

 

Neste caso, o preenchimento de autor é somente na primeira caixa, onde 

está sinalizado como “último nome + “Jr”, ex. Silva”. A entrada é em caixa mista e 

SEM PONTO FINAL. 

Exemplos: 

Brasil. Exército 

Brasil. Exército. Estado-Maior  

Brasil. Exército. Comando de Operações Terrestres 

Brasil. Exército. Departamento de Educação e Cultura 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Brasil) 

http://www.bdex.eb.mil.br/jspui/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Escola+de+Comando+e+Estado-Maior+do+Ex%C3%A9rcito+%28Brasil%29


Como sabemos como é a entrada do órgão? O DECEX tem um “Manual de 

padronização das entradas para órgãos do Exército”, onde grande parte dos órgãos 

tem suas entradas definidas. Tal publicação encontra-se disponível na BDEx no 

endereço http://www.bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/797 

Para o caso de outras instituições, podemos consultar o catálogo de 

autoridades da Biblioteca Nacional no endereço 

http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html --> Autoridades ou pedir ajuda ao 

bibliotecário mais próximo. Lembrando que o C Dout Ex está disponível para sanar 

essas dúvidas. 

 

 

Vale lembrar que podemos procurar se o nome do órgão já consta nos 

autores da BDEx .Caso conste, basta copiar e colar a informação na área indicada. 

http://www.bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/797


 

Caso haja mais de um autor, podem ser adicionados quantos forem 

necessários clicando na caixa ADICIONAR MAIS. Acredito que não seja um caso 

comum em se tratando das publicações padronizadas, mas fica a informação da 

possibilidade no sistema. 

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

alta e demais em caixa baixa, ou conforme as regras gramaticais. Vale ressaltar que 

o tipo de publicação entrará em outro campo. Logo, o Manual de Campanha, Manual 

Técnico e em outras situações em que o tipo de material se confunde com o título, 

somente o título deve ser preenchido. Não é o que acontece, por exemplo, em 

“Instruções Reguladoras sobre... “, onde não temos como desvincular o tipo do 

documento de seu título. 

Exemplos: 



TÍTULO: Emprego de cão de guerra 

TIPO DE MATERIAL: Caderno de Instrução 

 

TÍTULO: Defesa química, biológica, radiológica e nuclear 

TIPO DE MATERIAL: Manual de Campanha 

 

TÍTULO: Instruções Reguladoras da Hierarquia das Publicações Doutrinárias 

TIPO DE MATERIAL: Instruções Reguladoras 

http://www.bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/121
http://www.bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/63


 

 

TÍTULO: Normas para o controle de caninos no Exército Brasileiro (NORCCAN) 

TIPO DE MATERIAL: Norma 

 

Na DATA DE EDIÇÃO preenchemos o ano. 

 



O RESPONSÁVEL PELA EDIÇÃO, nesse caso, é o mesmo que o autor, 

porém, nesse campo, a entrada é direta:  

Exemplo: Estado-Maior do Exército (também sem ponto) 

 

A EDIÇÃO é preenchida da seguinte maneira: número – ponto - abreviatura 

minúscula - ponto 

Exemplo: 2. ed.  

 

Para o preenchimento do IDENTIFICADOR, selecionamos EB e preenchemos 

a decodificação de identificação da publicação, QUE PODE SER COPIADA E 

COLADA DA PRÓPRIA PUBLICAÇÃO. Exemplo: EB20-MC-10.005 

 

Em publicações antigas, o código poderia ser, por exemplo, C2-50. No caso 

de publicações, por exemplo, do MD, selecionamos “Other” em vez de “EB” para o 

preenchimento dessa informação. 

 

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 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. 

Deverão ser selecionados, pelo menos, dois indexadores por documento 

depositado. Mas há possibilidade de adicionar quantos sejam necessários. 

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 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 e a opção 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. 

 

 

 



A DESCRIÇÃO é a finalidade do documento, que pode ser copiada e colada 

do mesmo, com as devidas adaptações de formatação (sem números iniciais, 

parágrafos ou espaços). Caso não exista essa informação no documento, faz-se 

uma descrição simples sobre a sua finalidade (geralmente presente na introdução). 

 

 

 

No campo INFORMAÇÃO RELACIONADA entra a informação do ato de 

aprovação. Neste caso, entra a portaria de aprovação e data de sua publicação, 

além do meio de publicação, se for o caso. Pode também ser inserida, nesse campo, 

informação sobre alteração ou revogação do documento. Vale salientar que 

documento revogado que seja julgado pertinente sua permanência na BDEx recebe 

a marca d’agua de revogado em todas as suas páginas do arquivo pdf. 

Exemplo: Portaria n. 39 COTER, de 14 de junho de 2016 (APROVAÇÃO). Publicado 

no Boletim do Exército n. 25 de 24 de junho de 2016. 



 

 

Exemplo de publicação revogada disponível na BDEx: 

 



No campo INFORMAÇÃO RELACIONADA, neste caso, o preenchimento é 

conforme o exemplo, podendo incluir a portaria de revogação e a publicação que a 

substituiu, caso essa informação esteja disponível. 

 

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

Tratando-se de publicação do Exército Brasileiro, os termos 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, preferencialmente no formato PDF. 

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

maneira sucinta. Exemplo: código de identificação da publicação, sem pontos nem 

traços nem espaços, por exemplo, EB20MC10005. 



  

 

Podemos passar para a próxima tela clicando em PRÓXIMO. 

 

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

com a ressalva que o sistema volta para o ponto onde estava a informação e os 

próximos passos serão repassados. 



 

Ao estar tudo OK, passamos para a próxima página. 

Concedemos, então, a licença de distribuição da BDEx : 

 



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 quem fez a submissão fazer ajustes necessários. Caso isso aconteça, 

o usuário receberá aviso por e-mail. Mesmo assim, é bom que cheque sua área de 

trabalho na plataforma diariamente. 

Contamos com a sua colaboração para povoarmos a BDEX. Estamos à 

disposição no Centro de Doutrina do Exército para sanar as eventuais dúvidas pelos 

e-mails: bdex.coter.2016@gmail.com, dspace@coter.eb.mil.br e telefone (61 3415-

6385) / Ritex:860-6385. 

 

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

