
Acesso à Coleção de normas da ABNT 

 

A Rede de Bibliotecas do Instituo Federal Baiano adquiriu e disponibiliza em 

meio digital a coleção de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), disponíveis para docentes, discentes e servidores técnico-administrativos 

da instituição. 

O acesso é permitido apenas nas dependências do campus em qualquer 

computador.  

Para ter acesso as normas é preciso instalar o Java. 

http://www.java.com/pt_BR/download/index.jsp 

 
 
Como acessar sua coleção: 
 
1. Para acessar digite http://www.abntcolecao.com.br/ifbaiano/ no Browser de 
navegação: 
 
 
2. Como fazer uma pesquisa simples: 
 
Selecione o organismo, para realizar a pesquisa pelo número do código da 
norma, palavra-chave, comitê técnico ou por data , de acordo com a sua 
informação. 
 
Busca pelo número do código da norma 
 
Digite o número e clique em buscar. 
 

 



 
 
Visualizando dados da norma. 
 
Ao clicar no link aparecerão suas principais informações. Clique na norma. 
 

 
 
 
 
 
Clique na lupa para visualização da Norma. 
 
 

 
 
 
 



 
 
Visualização da norma. 
 
 

 
 
 
 
 
Na página inicial, pode-se pesquisar pelo n° da nor ma, pela palavra, comitê ou 
data da publicação. 
 
NBR 2108 – Número Padrão Internacional de Livros (ISBN). 
NBR 5892 - Norma para datar. 
NBR 6021 - Publicação periódica científica impressa. 
NBR 6022 - Artigo em publicação periódica científica impressa. 
NBR 6023 – Referências – elaboração. 
NBR 6024 - Numeração progressiva das seções de um documento escrito. 
NBR 6025 – Revisão de originais e provas. 
NBR 6027 - Sumário. 
NBR 6028 – Resumo. 
NBR 6029 - Livros e folhetos. 
NBR 6032 - Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas. 
NBR 6033 - Ordem alfabética. 
NBR 6034 - Índice - apresentação. 
NBR 10524 - Preparação da folha de rosto de livro. 
NBR 10525 – Número Padrão Internaciona para publicação Seriada (ISSN). 
NBR 10719 - Relatórios técnico ou científicos. 
NBR 12225 – Lombada. 
NBR 14724 – Trabalhos acadêmicos. 
NBR 15287 – Projeto de pesquisa. 
NBR 15437 – Pôsteres técnicos e científicos. 
NBR 6492 – Representação de projetos de arquitetura. 


