


Adobe Acrobat DC
Muito além da geração de PDF

Desenvolvido especialmente para os associados da AMPESC, em parceria com a WERSA



Agenda especial para hoje:

• Quem somos

• Digitalização de documentos em escala e transformando em texto editável (OCR)

• Navegação do documento, numeração automática e marca d’agua (edição do 
arquivo PDF)

• Normalização para digitalização de documentos e os recursos do Acrobat para a 
Portaria 315 MEC

• Como criar formulários preenchíveis e assináveis por usuário do Adobe Reader

• Segurança contra impressão, cópia e edição de PDFs

• Características importantes para integração de arquivos PDF com MS O365

• Aplicativos Adobe



Quem somos 

Com 30 anos de atuação no mercado da distribuição de TI com foco no desenvolvimento de 
parcerias sólidas e duradouras com nossos clientes e fornecedores. Nossos valores estão 
refletidos diretamente nos resultados obtidos ao longo de mais de três décadas de sucesso.

Desde Março de 2012, fazemos parte do grupo Sonda, a maior companhia latino-americana de 
distribuição, soluções e serviços de TI.
Presente em 10 países, o grupo Sonda é considerado a quarta maior corporação de TI presente 
na América Latina, segundo o IDC (Internacional Data Corporation).



Portaria 315 MEC 

• Portaria nº 315, 04 de abril de 2018

Dispõe digitalização dos documentos do acervo da instituição até abril de 2020

• Lei 13787/18

Dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a
guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de pacientes

Agilidade
Segurança 

Meio ambiente



https://www.terra.com.br/noticias/dino/instituicoes-de-ensino-superior-precisam-se-apressar-
caso-queiram-cumprir-prazo-do-mec,6d2a9481d0de4181aa49275bac66cdd2c4nx9q3w.html

Fonte: Terra Notícias

Instituições precisam se apressar para 
cumprir prazo do MEC

https://www.terra.com.br/noticias/dino/instituicoes-de-ensino-superior-precisam-se-apressar-caso-queiram-cumprir-prazo-do-mec,6d2a9481d0de4181aa49275bac66cdd2c4nx9q3w.html


Quais competências essa solução deve ter?

• Capacidade de gerenciar base de dados adequada para a preservação do acervo 
acadêmico digital

• Ordenação em forma de índice que permita pronta recuperação do acervo 
acadêmico digital

• Método de reprodução do acervo acadêmico digital que garanta a sua segurança e 
preservação 

• Certificação digital ICP-Brasil pelos responsáveis da mantenedora e sua mantida para 
garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do acervo (assinatura 
digital)



Adobe Document Cloud 
Bem-vindo a uma experiência de documentos totalmente nova

Potencialize sua experiência 
de PDF

Assinaturas sem complicações Fluxo de trabalho sem 
preocupações



Use o OCR automático no Acrobat 



Reconhecimento ótico de caracteres



Reconhecimento ótico de caracteres



Compare arquivos PDF



Comparando versões de um mesmo documento



Resultado do comparador de documentos



Converta Word, Excel ou 
Power Point em PDF



Exporte qualquer arquivo para qualquer extensão 
mantendo a integridade do documento



Imprima em PDF



Escolha Adobe PDF como impressora



Edição de arquivos PDF





Adicionando marca d’agua



Converta formulários existentes em PDFs
preenchíveis



Transforme formulários impressos e do Word em formulários 
preenchíveis com o criador de formulários PDF



Aplique senhas de PDF e permissões 
de arquivo



Crie senhas para garantir maior proteção 
ao seu documento 



Divida um PDF ou combine arquivos em um 
só PDF



Divida ou mescle documentos 



Converta HTML em PDF



Trabalhe no mesmo 
documento com qualquer 
extensão de arquivo



Acrobat DC – Assinatura eletrônica

Trabalhe com assinaturas 
eletrônicas em qualquer 
lugar 

Monitore o que acontece, 
na hora

Mantenha registros 
automaticamente Adicione assinaturas eletrônicas 

ás suas soluções empresariais



Documento recebido para assinatura Documento assinado e arquivoAssinatura



Documento assinado 

Assinatura eletrônica x Assinatura digital

O termo assinatura eletrônica se refere, de modo geral, a qualquer processo eletrônico que 
indique a aceitação de um contrato ou registro. Já o termo assinatura digital é frequentemente 
utilizado para se referir a um tipo específico de assinatura eletrônica.



Integração nativa com o Outlook



Integração com 
outras nuvens



Aplicativos para dispositivos móveis

Adobe Scan Adobe Fill & Sign Adobe Reader

https://itunes.apple.com/br/app/adobe-scan-pdf-scanner-e-ocr/id1199564834?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.fas&hl=pt
https://itunes.apple.com/br/app/adobe-fill-sign-easy-pdf-form-filler/id950099951?l=pt
https://itunes.apple.com/br/app/adobe-reader/id469337564?l=pt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=pt


Obrigado

https://www.linkedin.com/in/caiopinheirocloud/

Parceria

Caio Pinheiro | Technical Sales Specialist Adobe

https://www.linkedin.com/in/caiopinheirocloud/

