O Target GEDWeb é uma base de dados assinada pelo IFMG.
Possibilita o acesso às normas técnicas nacionais da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). É um sistema de gestão
de normas, documentos regulatórios e informações técnicas,
especialista no campo da normalização. Possui acesso unificado a
toda regulamentação técnica (normas, regulamentos, portarias,
resoluções, etc.) com destaques das publicações regulamentares
mais recentes. Busca nos dados catalográficos completos das normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR/NM e das
normas internacionais

QUEM PODE ACESSAR
Disponível para toda a comunidade do IFMG (alunos, professores e
técnicos administrativos).

COMO REALIZAR CADASTRO
Acesse: https://www.gedweb.com.br/ifmg/

1. Insira o seu e-mail

2. Acesse o link para cadastro

3. Preencha

os campos:

- NOME COMPLETO
- E-MAIL
- DEPARTAMENTO/SIGLA
(Preencha “IFMG”)
- CENTRO DE CUSTO (Não
preencher)
- TELEFONE
- CELULAR (Opcional)

4. Depois,

clique em “ENVIAR”

Você receberá uma confirmação de cadastro com login e
senha por e-mail.

COMO FAZER UMA BUSCA POR UMA NORMA
Acesso direto a plataforma: https://www.gedweb.com.br/ifmg/

PARA ACESSAR AS NORMAS
OU DOCUMENTOS DIGITE O
NÚMERO DA NORMA OU
PESQUISE POR ASSUNTO.

APÓS INSERIR O TERMO DE BUSCA, FILTRE
POR CATEGORIA QUE DESEJA PESQUISAR E
CLIQUE EM BUSCAR.

No campo “Digite aqui o código ou assunto desejado” podem ser
inseridos: número da norma, código completo, parte do
código, palavra-chave, palavras distintas, títulos completos
ou parte deles e assuntos em inglês.

LOCALIZE A
NORMA/DOCUMENTO
E ABRA-A CLICANDO
EM "VISUALIZAR"

Clique aqui para
imprimir o documento

O documento poderá ser baixado em pdf e salvo na máquina do
usuário. A impressão de documentos só pode ser realizada no
máximo 20 folhas por vez. Se o documento tiver mais de 20 folhas,
será necessário imprimir novamente o intervalo complementar.

Acesso via pergamum
https://pergamum.ifmg.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php

INSIRA O TERMO DE BUSCA E CLIQUE
EM PESQUISAR.

Clique na aba “pesquisa Target GEDWeb” e em
seguida clique no cadeado ao lado do
documento desejado

Faça o login no
Pergamum

Será possível fazer a leitura da norma na tela. Para imprimir, faça o
login diretamente na plataforma da Target GEDWeb

Video tutorial
https://youtu.be/31I3WRwxohk

(Esse vídeo foi elaborado pelo prof. Anderson Hirata)

