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USO DO PORTAL E SEUS SERVIÇOS 

1. INTRODUÇÃO 
 
A FUNCATE oferece a ferramenta web “Portal do Projeto”, denominado simplesmente 

“Portal”, para o armazenamento de documentos e fotografias, para a realização de 

aprovações de requisições e demais serviços, denominados simplesmente “Serviços”. 

Leia atentamente este Termo de Uso dos serviços antes de concordar e utilizar. 
 
2. TERMOS DE USO DO PORTAL 

 
A utilização do Serviço pressupõe a aceitação destes termos. 

Os Serviços estão disponíveis apenas às pessoas do INPE, da FUNCATE e do BNDES, 

denominadas “Usuários”, cadastradas pela FUNCATE no Portal do Projeto “FA- BIOMAS” 

(www.funcate.org.br/biomas). 

 

3. SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS 
 

O serviço de armazenamento de documentos consiste em um módulo capaz de 

armazenar documentos e registrar diferentes versões de cada um deles. 
O módulo de armazenamento de documentos permite o estoque de arquivos digitais 
com tamanho máximo de 100Mb. 
O usuário tem acesso à área de trabalho do subprojeto a que está associado. 
O usuário também tem acesso à área de documentos comuns a todos os subprojetos. 
Os privilégios de cada usuário são configurados pelo administrador do Portal. 
Apenas o usuário máster do subprojeto poderá solicitar alterações de privilégio para 

membros de sua equipe associados ao projeto. Esta solicitação poderá ser feita 

diretamente aos colaboradores da FUNCATE associados ao projeto ou através do e-mail 

cferri@funcate.org.br. Pedido de alterações nos privilégios estarão sujeitos à 

concordância do coordenador do subprojeto pelo lado do INPE. 
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4. SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIAS 
 
O serviço de armazenamento de fotografias consiste em um módulo capaz de armazenar 
e organizar fotografias, permitindo que sejam agrupadas álbuns e publicadas na área 
pública do Portal. 
As fotografias que apresentarem pessoas necessitarão de documento próprio de 
autorização do uso de imagem assinada pela pessoa em questão. 
Apenas fotografias marcadas como públicas pelos usuários estarão visíveis aos visitantes 
públicos do Portal. 
 

5. SERVIÇO DE ANÁLISE DE REQUISIÇÕES 
 
O Serviço consiste em um módulo de aprovação e reprovação de assuntos que necessitam 
das assinaturas convencionadas no procedimento padrão adotado para o projeto. Estes 
assuntos são denominados “Requisições” e são registrados e disponibilizados no Portal 
pela FUNCATE. 
Cada Requisição gera um e-mail de aviso informando de sua existência e solicitando que 
cada coordenador, cuja assinatura é requisitada, registre o seu parecer (aprovação ou 
reprovação). 
Aprovações e reprovações são realizadas através do painel ”Gerenciamento de 
requisições” da página ”Área de Trabalho” do ambiente restrito do Portal, acessado após 
a autenticação do usuário. 
As aprovações também poderão ser realizadas através de link fornecido no e-mail de aviso 
da requisição. O uso desta funcionalidade (Serviço de Aprovação de Requisições via E-
mail) é opcional e poderá ser habilitado mediante aceitação dos Termos de Uso 
específicos deste serviço. 
 
6. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO 
 
Ao utilizar estes Serviços, o Usuário: 
 
Concorda que é de sua exclusiva responsabilidade garantir o sigilo de suas credenciais 
(usuário e senha). 
Declara estar ciente de que a transferência de suas credencias para outra pessoa poderá 
implicar em uso indevido em seu nome, como alteração, perda ou vazamento de 
informações, aprovações/ reprovações de requisições. Em qualquer caso, todo dano e/ou 
prejuízo decorrente da transferência de suas credenciais para outra pessoa será de 
exclusiva responsabilidade do usuário. 
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Concorda em receber e-mails de aviso quando um documento for adicionado ao Portal por 
outro usuário e este outro usuário incluir o seu nome na lista de pessoas que deverão ser 
avisadas. 
Concorda em receber e-mails de aviso da existência de requisições aguardando a sua 
aprovação. 
Declara estar ciente de que suas ações através das ferramentas do Portal terão valor 
formal para todos os fins. 
Responsabiliza-se a obter a autorização de uso de imagem assinado pelas pessoas 
presentes nas fotografias que carregar no Portal. 
 
7. RESPONSABILIDADE DA FUNCATE 
 
A FUNCATE não se responsabiliza por quaisquer perdas de informação decorrentes de 
eventualidades de qualquer natureza, cabendo ao usuário manter cópias de segurança 
dos arquivos armazenados no Portal. Não obstante, a FUNCATE se compromete a manter 
cópias de segurança de todos os arquivos e informações armazenadas no Portal, visando 
minimizar perdas decorrentes de tais eventualidades. 
A FUNCATE oferece o Portal “no estado em que está” e poderá efetuar mudanças, a 
qualquer momento, sem aviso prévio aos usuários. 
 
8. QUESTÕES 

 
Havendo questões sobre estes termos, por favor, entre em contato por meio do e-mail 
cferri@funcate.org.br 
 
 
28 de Janeiro de 2019  
FUNCATE 


