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Como acessar as Normas da ABNT

As Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e International

Organization for Standardization (ISO) - em português - estão disponíveis para acesso on-

line. O acesso e a visualização das normas devem ser feitos pelo Catálogo do Sistema

Integrado de Bibliotecas- Pergamum.

O acesso às Normas é realizado pelo Catálogo Pergamum, por qualquer usuário que

tenha cadastro na BCo e de qualquer computador com acesso à Internet.

Informamos também que, por enquanto, apenas algumas normas estão disponíveis em

texto completo. Se a norma pesquisada não estiver disponível para acesso, você pode

fazer sua solicitação enviando um e-mail para atendimento.bco@ufscar.br.

Para acessar, utilize os navegadores Mozilla ou Chrome e seguir os passos abaixo: 

1. Acesse o 

2. Digite o número da norma ou palavras do título

3. Clique em Pesquisar

Figura 1 - Pesquisa no Catálogo Pergamum

Fonte: PORTAL BCo (2018).

 

mailto:atendimento.bco@ufscar.br


4. Clique em Pesquisa Target GEDWeb (última aba)

Figura 2 - Resultado da Pesquisa

Fonte: PORTAL BCo (2018)

 

5. Clique na Norma desejada (atenção para desbloquear o pop-up na barra do endereço 

eletrônico, caso necessário)

6. Insira seu Login e Senha (mesma do meu Pergamum)

7. Clique em Login

 



 Figura 3 - Acesso à Norma

Fonte: PORTAL BCo (2018)

 

8. Pronto, é só visualizar a Norma.

 



 Figura 4 - Acesso ao PDF da Norma

  Fonte: Pergamum; Target (2018)

Caso a Norma que você precise não esteja disponível para acesso, é possível fazer a 

solicitação para a BCo. Veja como fazer:

1. Seguir os passos de 1 a 7

2. Você verá a seguinte mensagem

 



Figura 5 - Mensagem de Norma não disponível

Fonte: Pergamum; Target (2018)

 

Neste caso, entre em contato com Departamento de Referência da BCo.
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