
O SiBi/UFPR disponibiliza o acesso às Normas Técnicas

Brasileiras/Normas Mercosul, via plataforma Target GEDWeb-

Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios.

Estudantes, professores e técnicos administrativos da UFPR podem

pesquisar, acessar, visualizar, baixar e imprimir gratuitamente o

conteúdo no acervo da plataforma. 

 

A C E S S O  À S  N O R M A S  D A  A B N T

 https://target.ufpr.br  

 Acesse o link 

https://target.ufpr.br/


 Identificação

Identifique-se na plataforma. Entre no endereço https://target.ufpr.br,   

insira o login e senha do e-mail institucional (UFPR) e aperte o botão

Autenticar. Se você já possui o cadastro no sistema, a plataforma

permitirá o download e impressão.

https://target.ufpr.br/


Faça o cadastro na plataforma GEDWeb para ter acesso completo aos

serviços, inclusive o downLoad e a impressão. 

1) Localize e clique no menu "MEU PERFIL" , vai aparecer novamente,

a tela do login de acesso;

2) Informe o seu endereço de e-mail MAS NÃO PREENCHA O CAMPO

SENHA porque você ainda não possui cadastro na plataforma; 

3) Clique em "Não tem cadastro no sistema? Clique Aqui", em seguida

aperte o botão ENVIAR;

4) Você receberá um e-mail com uma senha provisória e deverá

alterá-la no MEU PERFIL.

 Cadastro na Plataforma GEDWeb



Após a autenticação, a plataforma permite a localização dos

documentos. Busque pelo assunto ou o código da norma como no

exemplo abaixo, selecione a opção Normas Brasileiras/Mercosul e

aperte o botão “BUSCAR” .

Se desejar consultar também a norma cancelada, marque a opção

"Exibir canceladas", clique em "Buscar", depois clique em "mais

detalhes" e visualize.

Aparecerá uma tela com a descrição da norma e a permissão para

visualização. Clique no ícone “Visualizar” para visualizar o documento. 

 Localização e visualização da norma



Faça o download e a impressão da norma

1)  O download e/ou a impressão é permitido para quem já tem

cadastro no sistema;

2) Se já possui o cadastro, basta inserir o seu endereço de e-mail (da

UFPR), a senha é aquela que você recebeu da plataforma e alterou;

3) Se já possui o cadastro e esqueceu a senha, clique em “Esqueci

minha senha” e siga as orientações recebidas no e-mail.

3) Se ainda não possui cadastro, clique em "Não tem cadastro no

sistema? Clique aqui” na tela do login de acesso e siga as orientações

da plataforma. Você receberá por e-mail, uma senha provisória que

deverá ser alterada para sua segurança.

 Download e impressão



Altere sua senha sempre que for solicitado pela plataforma, essa é uma

medida de segurança para o usuário.

Para saber mais, acesse os links:

Manual do Usuário:

https://www.gedweb.com.br/aplicacao/usuario/asp/manuais.asp

Tutoriais:

https://www.gedweb.com.br/aplicacao/usuario/asp/videos_tutoriais.asp

  Recomendação


