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1. Após obter permissão para realizar a submissão de documentos, acesse a Base no endereço: 
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/ ou pela IntraCGU na barra de sistemas.



2. 2. 2. 2. Clique em “Meu espaçoMeu espaçoMeu espaçoMeu espaço” no menu à direita 
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3. 3. 3. 3. Digite o usuário e a senha da rede e você estará logado(a).
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4444.... O próximo passo é se certificar de que o objeto não está publicado na Base de

Conhecimento da CGU. Para isso, use a ferramenta de busca para fazer a pesquisa,

de preferência colocando asasasas palavraspalavraspalavraspalavras----chavechavechavechave entreentreentreentre aspasaspasaspasaspas.



5555.... Selecione e salvesalvesalvesalve oooo objetoobjetoobjetoobjeto quequequeque seráseráseráserá submetido em seu computador. Não acentue e não
utilize caracteres especiais (ç, por exemplo) ao nomear o arquivo. Salve o arquivo em
formato PDF,PDF,PDF,PDF, sempre que possível.
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6. Para a submissão do documento na Base, clique no botão “Iniciar um novo 
depósito”.
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Selecione a opção que mostra o caminho completo até a Coleção e clique em
próximo.



7777.... Se preferir, clique em para iniciar uma nova submissão navegando pelas

imagens da Comunidade, da Subcomunidade e, por fim, da Coleção onde será hospedado o objeto.
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Exemplo 1: Exemplo 1: Exemplo 1: Exemplo 1: Na comunidade “Atos NormativosAtos NormativosAtos NormativosAtos Normativos”, selecione a subcomunidade para submeter base 
normativa em geral.
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Exemplo 1: Exemplo 1: Exemplo 1: Exemplo 1: na subcomunidade “Portarias”, selecione a Coleção Coleção Coleção Coleção relativa ao ano de publicação da Portaria.



Exemplo 1: Exemplo 1: Exemplo 1: Exemplo 1: inicie a submissão da “Portaria” Portaria” Portaria” Portaria” na coleção desejada.



ExemploExemploExemploExemplo 2222:::: Escolha a comunidade “EntendimentosEntendimentosEntendimentosEntendimentos dadadada CGUCGUCGUCGU” para submeter nas
áreas temáticas.
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ExemploExemploExemploExemplo 2222:::: agora selecione a subcomunidade, que neste exemplo é “Achados“Achados“Achados“Achados dededede
AuditoriaAuditoriaAuditoriaAuditoria eeee Fiscalização”Fiscalização”Fiscalização”Fiscalização”.
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ExemploExemploExemploExemplo 2222:::: selecione a ColeçãoColeçãoColeçãoColeção relativa ao tema do entendimento emitido.
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Exemplo 2: Exemplo 2: Exemplo 2: Exemplo 2: inicie a submissão do entendimento na coleção desejada.



8. Preencha o metadado “Tipo de Objeto”. Refere-se ao “tipo de objeto” digital, 
segundo sua forma de apresentação. Não deve ser usado para descrever qualquer 
detalhe relativo à manifestação física ou digital dos objetos. 
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Selecione o “Tipo de objeto” digital na lista de opções disponível para esse metadado.
Considere a forma predominante do objeto para a correta descrição de sua tipologia.
Não considere a tipologia documental dos anexos para a escolha do “Tipo de objeto”.



9. Inicie a descrição do item descrição do item descrição do item descrição do item no Formulário de Entrada de Dados 
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10. Preencha o metadado “Autor(es)”. Esse é o campo utilizado para descrever o autor individual
ou a entidade a quem é atribuída a responsabilidade pela autoria do objeto. Para os atos
normativos, administrativos e entendimentos*, considere como autora a entidade responsável pela
publicação do ato.
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Autor entidade

Autor individual

*Exceção para a coleção estudos técnicos, que terá como autor os servidores que elaboraram o material, a 
Coordenação como Contribuidor e o Ministério CGU como Editor/Publicador.



Observações para Autoria institucional:

1: Caso o documento seja originário de alguma unidade subordinada ao Ministro, especifique sua hierarquia até a

Assessoria ou Diretoria (Ascom, Aint, Conjur e DIE). Ex: Brasil. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da

União (CGU). Assessoria de Comunicação (Ascom)

2: Caso o documento seja originário de alguma unidade subordinada à Secretaria-Executiva (SE), especifique sua

hierarquia até a Diretoria (Diplad, DTI ou DGI). Ex: Brasil. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União

(CGU). Secretaria-Executiva (SE). Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (DIPLAD)

3: Caso o documento seja originário de alguma unidade subordinada à CRG, OGU, SFC e STPC, especifique sua

hierarquia até a Secretaria. Ex: Brasil. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria

Federal de Controle Interno (SFC)

4: Caso a CGU Regional também tenha elaborado ou participado da produção do documento, especifique em campo

próprio sua hierarquia até o nome da Regional. Ex: Brasil. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União

(CGU). Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas (CGU/AM)



11. O metadado “Título” deve ser preenchido de acordo com as informações do item que está sendo
descrito. Utilize “[]” colchetes para inserir outras informações que não estejam no título, com vistas a
especificar melhor o assunto, a versão ou o ano de que se trata o documento submetido. Separe sempre
títulos e subtítulos por dois pontos (:).
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Título

Título e subtítulo

Ao submeter um documento que foi revogado ou revogado parcialmente, registre essa informação –
entre colchetes – à frente do título do documento. Caso já tenha sido publicado na base, envie um e-mail
para diplad.codin@cgu.gov.br e solicite ao administrador registrar tal informação.

Ex: Portaria n. 2.472, de 26 de dezembro de 2016 [revogada]
Ex: Portaria n. 2.472, de 26 de dezembro de 2016 [revogada parcialmente]



12. Para preenchimento do metadado “Idioma”, selecione-o na listalistalistalista dededede opçõesopçõesopçõesopções
disponível para este metadado. Caso o objeto digital esteja disponível em

mais de um idioma, selecionar as demais opções com a tecla “CtrlCtrlCtrlCtrl”.
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13. O metadado “Editor / Publicador” traz a identificação da entidade responsável por 
tornar o objeto digital disponível conforme nome à época de sua emissão. 

Preencha com o nome da(s) entidade(s) responsável(is) pela publicação original do item
de acordo com as regras de autoria entidade, excluindo a identificação geográfica das
entidades, que somente deverão ser preenchidas para o metadado “Autoria”.



14. O próximo metadado é o “Local(is) de publicação”. 

Este metadado deve ser selecionado para a escolha de um ou mais locais de
publicação do item. Para a escolha de dois ou mais locais, pressione a tecla
“CtrlCtrlCtrlCtrl”.



Data de publicação: deve ser obrigatoriamente preenchida para documentos 
que sejam publicados no Diário Oficial da União ou Boletim Interno.

15. Preencha os metadados “Data de publicação”, “Data de início” e “Data 
de finalização” seguindo as orientações a seguir:

Nos casos em que não houver publicação oficial pode-se optar por
preenchimento com a mesma data de assinatura do documento.



Data de assinatura: para atos administrativos ou normativos, considerar a
data de assinatura quando não for a mesma data da publicação. Para
entendimentos da CGU e demais comunidades, considerar a data de
assinatura final do documento.

Obs.: Preencha o mais completo possível, sendo o ano obrigatório.



Data de finalização: para atos administrativos e normativos é a data final do
período de vigência do documento, a partir de sua revogação.
Para entendimentos e demais documentos, é a data em que houve alteração ou 
substituição.



Metadado “Identificadores”

Reservado apenas para as coleções da Revista CGU e demais Periódicos publicados na
Base de Conhecimento.

Obs.: Não incluir o “Identificador persistente” (dc.identifier.uri), que é obrigatório e de
preenchimento automático.



16. Em caso de necessidade de preenchimento do metadado “Publicações
Relacionadas”, siga as orientações abaixo:

1. Se desejar relacionar o documento com outro já submetido na base, insira o link neste 
campo;

2. Se o documento a ser relacionado não estiver submetido na base, abra uma nova aba 
e submeta-o antes de relacioná-lo ao documento mais recente;

3. Se o documento a ser relacionado tratar-se de ato normativo ou entendimento da
CGU revogado, ainda que parcialmente, siga as orientações de registro no metadado
Observações/Notas.



17. Preencha o metadado “Descrição Física”. Descrição das características físicas do 
objeto digital. 
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1. Registre o número de páginas do documento principal e, caso necessário, adicione novo campo
para especificar o número de páginas e demais informações dos documentos acessórios.
Ex 1: 2 p.
Ex 2: 1 p. (Extrato); Inclui extrato da portaria, publicado no DOU n. 128, de 6 de julho de 2017,
seção 1, p. 86

2. Apenas para documentos relativos a apresentações/slides, cartilhas e manuais que contiverem
imagens, registre, após o número de páginas, a informação relacionada às ilustrações da seguinte
forma: Ex 1: 2 p.; il. (para imagens em preto e branco) ou Ex 2: 2 p.; il.: color. (para imagens
coloridas).



18. Selecione o metadado “Classificação/Área Temática” conforme o assunto do
objeto. Caso seja necessário selecionar mais de uma área, pressione a tecla “Ctrl”.



19. O metadado “Resumo” refere-se à síntese do conteúdo do objeto digital em língua 
portuguesa. 
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Aborde aqui os principais pontos do conteúdo com clareza e objetividade. Para os objetos digitais 
que já possuem resumos, como por exemplo Teses, Relatórios e Artigos, apenas transcreva a 
síntese original para o campo de dados. O texto deve ser redigido em um único parágrafo, sem 
inclusão de tópicos ou subtópicos e este é um campo de preenchimento livre. Não há um limite 
mínimo ou máximo de palavras ou caracteres para a elaboração. Busque ser sintético e breve, mas 
não deixe de elaborar algo completo em relação ao conteúdo do item. 

Obs.: Esse é o único metadado que deve ser pontuado ao final do preenchimento.



20. Preencha o metadado “Palavras-chave”. Trata-se da representação do assunto
(conteúdo) do item por meio de palavras-chave em linguagem natural.
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Preencha o metadado com palavras-chave que representem o assunto principal do item
extraindo, preferencialmente, do próprio objeto descrito, palavras que sejam específicas e
pertinentes ao tema ou ao assunto do documento, de forma a facilitar a recuperação da
informação mais refinada e precisa. A indexação deve contemplar, de preferência, a seleção de 2
(duas) à 5 (cinco) palavras-chave. Utilize a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, com
exceção da extensão das siglas, que devem ser registradas com todas as iniciais maiúsculas,
conforme regras da língua portuguesa.



21. Selecione no metadado “Assunto VCCGU” a opção disponível no vocabulário
controlado de “Categorias de assuntos”, devendo optar pela “Classificação por Área
Temática”, devendo preferencialmente, expandi-la por meio do botão

Caso entenda necessário acrescentar dois ou mais termos de vocabulário controlado,
clique na opção “Adicionar mais”.

+



22. Preencha o metadado “Observações/Notas” registrando neste campo, por exemplo, os
casos de relacionamento com documentos que estejam revogados ou revogados
parcialmente. Informe o tipo de revogação como nos exemplos abaixo.

1. Para revogação total:
Ex: Revoga a Portaria n. 2.472, de 26 de dezembro de 2016

2. Para revogação parcial, cite, individualmente, os artigos revogados:
Ex: Art. 10: revogado pela Lei n. 4.589, de 11 de dezembro de 2016

3. Considerar as mesmas regras de revogação para substituição de atos administrativos,
entendimentos da CGU e manuais.



23. O metadado “Detentor de Direitos Autorais” identifica o detentor dos direitos autorais 
do objeto digital. 

O campo deverá ser preenchido com o nome completo da pessoa física ou entidade que
é a detentora dos direitos autorais da obra. Preencha o campo conforme as indicações
constantes na própria obra. Caso essa informação não esteja disponível, o responsável
pela descrição física e temática do objeto digital deve confirmar se o preenchimento do
metadado está correto. Para tanto, pode e deve fazer uso de recursos tecnológicos de
busca para executar uma pesquisa catalográfica complementar.



24. Estes três campos “Política de acesso”, “Regime de direitos autorais” e
“Permissões e restrições de uso” seguirão as respostas abaixo para “atos normativos”.
Porém, para “entendimentos da CGU” e demais tipos, será necessário consultar o
gestor da unidade.



25. Faça o Upload do arquivo ou dos arquivos do item. Faça ainda o upload dos anexos, 
caso existam e, de preferência, junte-os num só arquivo. 

38



26. Selecione o arquivo em PDF em seu computador como mostrado na figura abaixo:
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27. Confirme se o arquivo foi carregado com sucesso e siga para a próxima página. Se 
necessário, adicione outros arquivos clicando na opção “Adicionar outro arquivo”. 
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28. Verifique a submissão. Essa é a última verificação antes do armazenamento. 
Caso queira fazer alguma correção, clique em “Correção de um campo”. 
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Item Submetido! ☺
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Se você não encontrou uma Coleção adequada para submeter 
o objeto, ou gostaria de sugerir uma nova coleção, entre em 

contato com: diplad.codin@cgu.gov.br
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Para dúvidas ou esclarecimentos 
adicionais, entre em contato com:

Janice – ramal 6813
Leyliane – ramal 7253
Bárbara – ramal 6716


