
TUTORIAL DE
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TARGET GedWeb

SIBI/Ufopa



Tópicos neste tutorial:

1.O que é, como funciona e porque usar a Target GedWeb?

2.Como efetuar o cadastro?

3.Como fazer login?

4.Como pesquisar por uma norma/documento?



O Target GEDWeb é  um 

sistema de gestão de  

normas e documentos  

regulatórios e foi

desenvolvido para gerenciar  

grandes acervos de  

informações técnicas.

O Target GEDWeb rastreia e atualiza,  

diária e automaticamente (2x ao dia),  

centenas de milhares de 

regulamentações  técnicas, a saber: Mais 

de 17.000 Normas  ABNT NBR/NM; Mais 

de 16.000 Normas  Internacionais e 

Estrangeiras. 49 entidades  internacionais 

(BSI, AFNOR, AENOR, JIS,  ASME, API, 

IEEE, NFPA e outras); Mais de

42.000 Diários Oficiais, etc.

Acesso unificado a toda 

regulamentação  técnica (normas, 

regulamentos,  portarias, 

resoluções, etc.) com  destaques 

das publicações  regulamentares 

mais recentes.

OQUE É? COMO FUNCIONA? POR QUE USAR?



No site da Ufopa  

(http://www.ufopa.edu.br/ufopa/) 

busque  pelo link/ícone da 

Target  Gedweb na página do 

SIBI ou  digite diretamente na 

barra  do seu navegador de 

internet  o endereço eletrônico:  

(https://www.gedweb.com.br/ufo

pa/)

http://www.ufopa.edu.br/ufopa/
https://www.gedweb.com.br/ufopa/


Caso seja o primeiro acesso à

base, é solicitado que o

usuário informe o seu e-mail

institucional (o mesmo

utilizado no SIGAA) para que,

posteriormente, possa

ser redirecionado à página de

cadastro.

Digite o mesmo e-mail que  utiliza 

para acessar o ambiente  acadêmico 

do SIGAA/Ufopa.

Clique para ser redirecionado  

para a página de cadastro.



Na página de cadastro, o usuário

(aluno ou servidor ativo da Ufopa)

deve preencher com atenção

todos os campos solicitados

antes de enviar. Após o envio, um

supervisor do sistema irá verificar

se os dados informados estão

corretos para que, em seguida,

possa liberar o acesso integral à

base.

Em caso de aprovação, uma

senha de aceso será enviada para

o e-mail do solicitante.

Em caso de servidor,  

especifique o órgão de  

lotação.

Não é necessário 

cadastrar dois  telefones.

Após o preenchimento  dos 

campos  obrigatórios, clique 

em  ENVIAR.

Campos de preenchimento obrigatório.



Para acessar às Normas de

Informação e

Documentação da ABNT,

digite no campo

correspondente às Normas

Brasileiras/Mercosul.

Digite no campo de

busca correspondente

às normas brasileiras

o assunto desejado.

Exemplo: Referência,

Sumário, Trabalhos

acadêmicos, citação

ou demais temas do

seu interesse. Em

seguida, clique em

PESQUISAR.



Verifique os resultados

obtidos a partir dos

parâmetros da sua

pesquisa e selecione o

documento desejado

É possível favoritar

normas para que, no

próximo acesso, elas

estejam reunidas em

uma nova lista da aba

MINHA BIBLIOTECA

denominada “MEUS

FAVORITOS”.

Desta maneira, não será

necessário efetuar

várias pesquisas para

ter acesso a um

documento visualizado

anteriormente.

Nesta pesquisa,  

especificamente, o  

parâmetro de busca  foi 

a NBR6023  (Norma de  

Referências  

Bibliográficas). Após  

aferir os resultados,  

deve-se clicar na  

opção VISUALIZAR.



Após seleção da norma,

este é o ambiente cujo o

usuário será redirecionado

para ter acesso integral ao

documento.



Digite o termo desejado e  

clique em BUSCAR. Os  

parâmetros desta pesquisa  

retornaram, por exemplo, a  

ocorrência de 12 repetições 

da  palavra buscada. Basta  

selecionar a ocorrência que  

atenda à sua demanda e 

você  será direcionado para 

a folha  correspondente.

É possível encontrar  

termos específicos no  

documento a partir  da 

ferramenta  

LOCALIZAR.



Estes são os intervalos de 20 folhas  

da norma. Basta clicar em todos  eles 

para que a impressão de todas  as 

partes do documento seja  realizada.

O usuário pode 

ter  acesso 

remoto às  

normas através 

da base  

Targetweb, no 

entanto,  se 

preferir, pode  

imprimir clicando 

no  ícone 

IMPRESSORA.

Após clicar no ícone  

IMPRESSORA, o usuário  

deve selecionar o intervalo  

máximo de 20 folhas por  

impressão. Se desejar  

imprimir toda a norma,  

basta selecionar todos os  

intervalos até chegar à  

última folha do documento.



PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

NOSSOS E-MAILS
Biblioteca da Unidade Tapajós – bib.tapajos@ufopa.edu.br
Biblioteca da Unidade Rondon – bib.rondon@ufopa.edu.br
Biblioteca do Campus Alenquer – bib.alenquer@ufopa.edu.br 
Biblioteca do Campus Itaituba – bib.itaituba@ufopa.edu.br
Biblioteca do Campus Juruti – bib.juruti@ufopa.edu.br
Biblioteca do Campus Monte Alegre – bib.montealegre@ufopa.edu.br 
Biblioteca do Campus Óbidos – bib.obidos@ufopa.edu.br 
Biblioteca do Campus Oriximiná – bib.oriximina@ufopa.edu.br

FACEBOOK

facebook.com/sibiufopa

INSTAGRAM

@sibiufopa

SITE

http://ufopa.edu.br/sibi/

http://ufopa.edu.br/sibi/

