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O SiB FURG disponibiliza para a comunidade acadêmica as 

normas ABNT, ABNT ISO e Mercosul através da Plataforma 

Gedweb – Sistema desenvolvido para gerenciar grandes 

acervos de normas e informações técnicas. 



ACESSO À PLATAFORMA GEDWEB 

Acesso pelo link: 
https://www.furg.br/servicos/normasabnt/ 

   

https://www.furg.br/servicos/normasabnt/


ACESSO À PLATAFORMA GEDWEB 

   

Pelo site da FURG, 
clicar em “Biblioteca” e 
será direcionado para a 

página do SiB 

Pelo site do SiB: 
https://biblioteca.furg.br/  

 
 

Clicar na aba “Produtos e 
serviços” > “ABNT” 

 

Acesso a partir dos sites da FURG e do Sistema de 
Bibliotecas 

https://biblioteca.furg.br/


TELA PARA LOGIN 

Entrar com o mesmo login 
e senha utilizado nos 

Sistemas FURG 

https://www.furg.br/servicos/normasabnt/ 

https://www.furg.br/servicos/normasabnt/


TELA PARA LOGIN 

Informar seu e-mail 

https://www.furg.br/servicos/normasabnt/ 

https://www.furg.br/servicos/normasabnt/


TELA PRINCIPAL DA TARGET GEDWEB 

Acesso gratuito à 
Revista AdNormas 

Apresenta o status de 
atualização do sistema 

 
Dados sobre a quantidade 

de documentos que o 
sistema possui para 

consulta 



PESQUISA  

Para realizar uma busca 
simples, digite no campo de 

pesquisa o número da 
norma, título completo ou 

palavras-chave 

Selecionar a categoria 
na qual deseja 

pesquisar 



PESQUISA 

Utilize aspas (“ ”) 
para recuperar 

termos compostos e 
restringir a busca 

 
 



PESQUISA AVANÇADA  

Clique em “Pesquisa 
Avançada” para definir 

mais parâmetros 



PESQUISA AVANÇADA 

  

1. Digite o termo da norma ou documento 
que deseja pesquisar. 

2. Selecione a categoria que a norma ou 
documento se inclui. 

3. Escolha o comitê que abrange. 
4. Pesquise a ordenação por relevância, 

posse ou código. 
5. Informe a data de publicação. Essa 

informação auxilia na identificação das 
normas que foram alteradas. 

6. Busque no acervo digital. 
7. Busque no acervo impresso. 
8. Filtre pela fase em que a norma ou 

documento está. 
9. Clique em pesquisar para concluir. 
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RESULTADO DA PESQUISA AVANÇADA 

Resultado da pesquisa de acordo 
com os filtros selecionados 



Menu Minha Biblioteca 



TELA PRINCIPAL DA TARGET GEDWEB 

Acesse o menu “Minha 
Biblioteca” para conferir 
as normas e documentos 
que a Universidade assina 



MENU MINHA BIBLIOTECA  

Normas Brasileiras/Mercosul: 
 
Informa o total de normas da 
Universidade (619) em relação ao 
Catálogo geral (17.774) 

 
 

As normas e 
documentos 

estão 
separados por 

módulos 



Além das normas 
técnicas, é possível 
pesquisar nos 
Diários Oficiais e 
nos módulos  do 
CONAMA, MAPA, 
Ministério da 
Saúde, etc.  



MENU MINHA BIBLIOTECA - PESQUISA 

Buscar pelo número da 
norma, palavras-chave, 
título completo ou parte 
dele 



MENU MINHA BIBLIOTECA - PESQUISA 

Possibilidade de filtrar 
a busca por 
Comitês: 

 
 
No exemplo, informa que 
do total de normas 
disponíveis no comitê 
Acessibilidade (17), a 
instituição possui 5 



RESULTADO DA PESQUISA 

Sinalizador referente 
ao status de 
atualização  

1. Exibe informações 
importantes sobre a 
norma, como todo o 
seu histórico de 
atualizações. 
2. Visualização da 
norma. 

1 

2 



VISUALIZAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS 

Localização de palavras 
no conteúdo da norma 

Barra de Ferramentas 

Impressão não 
permitida 

 
Somente visualização da 
norma na íntegra 

Navegação nos 
intervalos de página 
 



VISUALIZAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS 

Licença de uso das normas para a 
instituição 



MENU SAIR 

  
Clique em SAIR para se 
desconectar do sistema 

Target GEDWEB 



NORMAS TÉCNICAS 

As normas adquiridas pela 
FURG estão disponíveis para 
consulta, também no formato 
impresso 

Acessar: https://argo.furg.br/  

https://argo.furg.br/


Tutorial elaborado por: 

Giovanna Povoa Milione - giovannamilione@furg.br 

José Paulo dos Santos - jpsantos@furg.br 

Vanessa Ceiglinski Nunes - vanessa.ceiglinski@furg.br 

 

 

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO 

Demais contatos acesse: 

sib.referencia@furg.br 



SIGA NOSSOS CANAIS 

www.biblioteca.furg.br 

@sibfurg 

@SIBFURG 

SiBFURG 

https://www.instagram.com/sibfurg/
https://www.facebook.com/SIBFURG/?ref=hl
https://www.youtube.com/user/SiBFURG
http://www.biblioteca.furg.br/

