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Instruções para inserir assinatura em documento com extensão pdf  

 

Sem precisar imprimir o documento.  

Insira sua assinatura em formulários. 

Insira sua assinatura em documentos de exame de qualificação e documentos de 
defesa. 

 
 

1- Se não tiver sua assinatura digitalizada, uma das opções é tirar foto da sua assinatura 
em uma folha em branco e se quiser (o ideal), tire o fundo branco da figura no 
site https://www.remove.bg/pt-br. 
 

2- Primeira opção, abrir o arquivo com extensão pdf utilizando 
site https://www.pdfescape.com/windows/. Não precisa registar ou incluir seu email. O 
site é ilimitado para alteração em arquivos com pdf. 

 
- à esquerda, clique o botão Image para inserir a figura com sua assinatura; 
- à esquerda, clique no ícone fundo verde com "2 setas brancas, para baixo" Save & 
Download PDF. 

 
3- Segunda opção, abrir o arquivo com extensão pdf utilizando programa do Acrobat 

Reader gratuito. 
- clique na figura que parece a ponta de uma caneta na parte de cima da página para 
inserir a figura com sua assinatura. 
 

4- Insira a sua assinatura no documento. Se usar o programa do Acrobat Reader (clique 
na figura que parece a ponta de uma caneta na parte de cima da página). 

 
5- Se usar o programa do Acrobat Reader e não deixar salvar o arquivo lembre-se de 

"imprimir" (gerar pdf) usando o CutePDF Writer (é uma opção). 
 

6- Orientador, depois do exame de qualificação ou da defesa, lembre-se de: 
 

- abrir a ata extensão rtf, este arquivo pode ser aberto pelo programa Word; 
- marcar um X em aprovada ou reprovada; 
- insirir a figura da sua assinatura. 

 
7- Orientador, depois de incluir sua assinatura no arquivo de exame de qualificação ou de 

defesa você deverá enviar o(s) arquivo(s) para os outros membros da banca que 
participaram do exame de qualificação/da defesa. Depois que os documentos estiverem 
assinados o orientador deverá enviá-los para a secretaria ppggoc@eci.ufmg.br. 
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