
 Ferramentas 
de Apoio à
 Pesquisa



O QUE ABNT?

A ABNT é o Foro Nacional de Normalização por 
reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua 
fundação, em 28 de setembro de 1940, e confirmado pelo 
governo federal por meio de diversos instrumentos legais.  É 
responsável pela publicação das Normas Brasileiras (ABNT 
NBR), elaboradas por seus Comitês Brasileiros (ABNT/CB), 
Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e 
Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE).

PARA QUE SERVE A ABNT COLEÇÃO?

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do 
IFPE (Propesq) contratou os serviços de visualização, 
atualização e gerenciamento da coleção completa de 
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e Mercosul (AMN) que permitirá à 
comunidade acadêmica acessar textos completos e 
atualizados das coleções em suas diversas áreas de 
abrangência.

COMO ACESSAR?

Ao todo, são 9.243 normas disponíveis e que podem ser 
consultadas a partir de qualquer dispositivo computacional 
(computador, tablet, smarthphone etc.), com acesso a 
internet e conectado a rede de um dos 16 campi do IFPE. 
Para ter acesso à coleção basta acessar o site: 
www.abntcolecao.com.br/ifpe



PARA QUE SERVE?

O financiar é um sistema de busca, via web, que 
disponibiliza informações sobre fontes financiadoras, 
nacionais e internacionais, em todas as áreas de 
conhecimento, para projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (P,D&I).

COMO ACESSAR?

Para ter acesso ao sistema o servidor deve integrar Grupo 
e Projeto de Pesquisa e aguardar a inserção automática no 
sistema, por parte da PROPESQ, respeitando-se o limite de 
assinaturas contratada pela Instituição.



PARA QUE SERVE?

A plataforma apoia a implantação de 
políticas de gestão nas áreas de Pesquisa, 
Pós-graduação e Inovação. É uma 
ferramenta que integra automaticamente 
os dados dos currículos Lattes de 
pesquisadores e estudantes de iniciação 
científica do IFPE e permite a PROPESQ 
visualizar a produção acadêmica, projetos 
de pesquisa em andamento, grupos de 
pesquisa, acompanhamento de 
estudantes egressos de pesquisa, dentre 
outras informações do Instituto, por 
campus e por pesquisador, desde que tais 
informações estejam no Lattes.



ACESSE

www.abntcolecao.com.br/ifpe

www.financiar.org.br

www.stelaexperta.com.br



www.ifpe.edu.br , Link Pesquisa e Inovação

propesq@reitoria.ifpe.edu.br

81. 2125-1691


