
Instruções para assinatura do termo e/ou 
Contrato de Estágio(Discente)



Para fazer a assinatura de documentos, é necessário que tenha instalado em
seu computador o software Adobe Reader DC.

Caso não tenha o software instalado, segue o link(endereço) para instalação.

https://get.adobe.com/br/reader/

https://get.adobe.com/br/reader/


Desmarcar estas
3 opções Clicar aqui para fazer o

download e instalar



Após instalado o software do adobe reader dc, deve selecionar e abrir o 
arquivo PDF a ser assinado.



Após selecionado e aberto o arquivo PDF, deve selecionar a opção Preencher
e assinar.

Selecionar a opção
Preencher e assinar



Na próxima tela selecionar a opção Preencher e assinar.

Selecionar
Preencher
e assinar



Clicar em Assinar.

Clicar em Assinar



Clicar em Adicionar assinatura.

Selecionar Adicionar assinatura



Na próxima tela selecionar Imagem e depois Selecionar imagem.

Selecionar imagem.

Após clicar em Imagem,
clicar em Selecionar imagem



Selecionar onde está a imagem da assinatura e clicar em abrir.

Buscar onde está a imagem e depois clicar em abrir.



Atenção, a imagem da assinatura a ser selecionada deve preencher toda a 
imagem e ter fundo branco, de preferência utilize um papel sulfite e dê um 
zoom na assinatura até que preencha a foto.



Após selecionada a imagem, ela deve aparecer conforme a imagem abaixo, 
após isso deve clicar em Aplicar.

Clicar em Aplicar.



Selecionar a área onde a assinatura deve ser adicionada. Ele vai ficar conforme
a imagem, caso a imagem fique grande ou pequena, ela pode ser
redimensionada clicando na área assinalada.

Clique aqui, segure
com o botão direito
do mouse e puxe para
cima ou para baixo
para diminuir ou
aumentar de tamanho.



Corrigido o tamanho e posição da assinatura, basta clicar em Salvar para que 
o arquivo PDF esteja assinado.

Clicar em salvar



Após salvar o arquivo e verificar que ele está legível, enviar uma cópia do
arquivo(somente uma via) para o e-mail termodecompromisso@uel.br


