O QUE É A ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA:

A Assinatura Digital Certificada é uma coisa totalmente nova e não é uma simples
marca, uma figura que é inserida em um documento.
Quem faz a Certificação Digital, isto é, fornece para pessoas físicas e pessoas
jurídicas a base para a Assinatura Digital, são empresas e órgãos do governo
credenciados pela ICP-Brasil.
Estas empresas são conhecidas como AC - Autoridade Certificadora. Ela tem um
papel parecido com a do Cartório, isto é, ela reconhece que a assinatura é sua mesma.
Veja a Autoridade Certificadora escolhida pela DGA – Diretoria de Gestão de
Alunos da Kroton.

O certificado digital é um documento eletrônico que garante proteção às
transações online e a troca virtual de documentos, mensagens e dados, com validade
jurídica.
Com este dispositivo, os sistemas de informação podem validar e reforçar os
mecanismos de segurança online, utilizando a tecnologia para garantir a privacidade e
confirmar a autenticidade das informações dos usuários, empresas e instituições na
rede.
Benefícios da certificação digital:





Economia de tempo e redução de custos;
Validade jurídica nos documentos eletrônicos;
Possibilidade de eliminação de papéis;
Autenticação na Internet com segurança.

COMO CONSULTAR UM DOCUMENTO COM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA
Não há qualquer diferença na consulta e leitura de um documento com
assinatura digital ou de um documento comum sem assinatura digital.
O arquivo abre normalmente e não há necessidade de senhas ou outras formas
de bloqueio ou segurança, a não ser que o autor tenha definido algum tipo de
bloqueio ao acesso.
A diferença você vai notar na Barra de Navegação, pois no documento assinado
vai aparecer um ícone, um simbolozinho indicando que o documento possui assinatura
digital. O ícone difere de um programa para outro.
No Word e no Excel vai aparecer um ícone do tipo,
No Acrobat Reader um ícone do tipo
Há também aplicativos que mostram um ícone do tipo

Qualquer um desses ícones ou outro parecido que apareça na Barra de Navegação do
software significa que a assinatura foi validada.
Caso a assinatura seja falsa ou o documento tenha sido alterado, o ícone que vai
aparecer na Barra de Navegação será do tipo.

Para validação da assinatura, seguem as orientações:

CLICAR NA ASSINATURA

PROPRIEDADES DE ASSINATURA

MOSTRAS CERTIFICADO DO ASSINANTE

CONFIANÇA

ADICIONAR A CERTIFICADOS CONFIÁVEIS

OK

CLICAR EM: USAR ESTE CERTIFICADO COMO UMA RAÍZ CONFIÁVEL;
DOCUMENTOS CERTIFICADOS;
OK

Caso a opção esteja
desmarcada, favor
marcar.

VALIDAR A ASSINATURA

ASSINATURA JÁ VALIDADA
Todas as informações sobre a assinatura podem ser consultadas.

Informamos que o procedimento de validação de assinatura, precisa ser realizado
uma única vez, em cada computador.

