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A Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT),
fundada em 1940, é um órgão privado e sem fins
lucrativos, responsável por padronizar diferentes usos e
produções de materiais, documentos e serviços, em
consonância com outros órgãos internacionais.

Assim, contribui com a produção científica e
tecnológica, por exemplo, estabelecendo critérios nas
áreas de eletroeletrônicos, construções, máquinas,
documentos, saúde, transportes etc.

Para que servem as normas da ABNT?
P. 1

Não consigo acessar as normas da ABNT!

E agora?

Os(as) alunos(as) e servidores(as) do IFSP devem fazer as
seguintes tentativas pela Target GetWeb:
1) Tente acessar a norma via Target GetWeb pelo
Pergamum.
2) Tente acessar a norma no site da Target GetWeb.

Target GetWeb garante o acesso para as Normas ABNT,
conforme convênio institucional.

Verifique como fazer as tentativas a seguir, mas caso não
consiga, veja a dica no final!
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http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/

Entre no site do Pergamum:

A norma tem que abrir no site da Target para ser
visualizada.

O site da Target pode pedir seu e-mail  institucional (IFSP) e
senha do Suap para abrir a norma!

http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/
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https://www.gedweb.com.br/home/ja-sou-usuario.asp

(coloque e-mail institucional e senha Suap)

Entre no site da Target GetWeb:

A senha pode expirar. Então, atualize a senha, somente se for solicitado.
Para baixar e imprimir, clique no ícone da impressora e no link impressão total.

ATENÇÃO: Será solicitado novamente para colocar seu e-mail e senha, também
terá que clicar novamente no ícone da impressora e em impressão total para

baixar e guardar o arquivo PDF da norma, ou imprimir!

DICA IMPORTANTE: caso tenha feito todos as tentativas e não
conseguiu acessar a norma, envie e-mail para
cbi.pep@ifsp.edu.br e informe seu nome completo, e-mail
institucional e telefone para contato. Assim, a biblioteca poderá
entrar em contato com a Reitoria e restabelecer o acesso que é
um direito dos(as) alunos(as) e servidores(as) do IFSP.



WhatsApp: (18) 3281-9596. Email: cbi.pep@ifsp.edu.br
Site https://pep.ifsp.edu.br/index.php/biblioteca-anna-deak

Siga nossas redes sociais:
Facebook https://www.facebook.com/BibliotecaAnnaDeakIFSPPEP/

Instagram @bibliotecaannadeak
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CONTATO COM A BIBLIOTECA

Para atualizações de informações sobre normas, fique atento
que a biblioteca recebe a Revista AdNormas.

 
As revistas podem ser acessadas e lidas na íntegra nos sites:

https://revistaadnormas.com.br/edicoes-anteriores ou
https://revistaadnormas.com.br/

 
Boa leitura e bons estudos!
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