Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros por Satélites –
Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal (FA-Biomas)

SERVIÇO DE APROVAÇÃO DE REQUISIÇÕES VIA E-MAIL
1. INTRODUÇÃO
A FUNCATE oferece, por meio do Portal do Projeto, denominado simplesmente “Portal”, o
presente Serviço de Aprovação de Requisições via E-mail, denominado simplesmente
“Serviço”.
Leia atentamente estes termos de serviço antes de concordar e utilizar.
2. TERMOS DE USO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO
A utilização do Serviço pressupõe a aceitação destes termos.
O Serviço está disponível apenas às pessoas do INPE, denominadas “Usuários”,
cadastradas no Portal do Projeto (www.funcate.org.br/biomas) com perfil de coordenador e
estará ativo apenas para aquelas que aceitarem estes termos.
A aceitação destes termos é efetivada através do clique sobre o botão “Concordo” ao final
da página on-line destes termos. Ao fazer isto, o Portal registra a opção do usuário e
atualiza o formato dos e-mails enviados para o usuário.
O Serviço destina-se exclusivamente à APROVAÇÃO de assuntos que necessitam de
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 um
parecer (aceite ou reprovação) de cada coordenador cuja assinatura é requisitada. Cada
coordenador receberá um e-mail exclusivo contendo um link único que permite a aprovação
da Requisição sem a necessidade de autenticação do usuário no Portal.
O Serviço não possibilita a reprovação de uma Requisição. Cada reprovação deverá ser
realizada exclusivamente no painel ”Gerenciamento de requisições” da página ”Área de
Trabalho” do ambiente restrito do Portal, acessado após a autenticação do usuário.
A utilização do Serviço não altera nenhuma das funcionalidades oferecidas no Portal.
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O usuário poderá conferir todas as informações referentes à Requisição através do painel
”Gerenciamento de requisições” da página ”Área de Trabalho” do ambiente restrito do
Portal, acessado após a autenticação do usuário.
O usuário poderá desativar o Serviço a qualquer momento, através da área de configuração
do Portal.
8. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO
Ao utilizar este Serviço, o Usuário:
Concorda que é de sua exclusiva responsabilidade garantir o sigilo do link recebido por ele
através do e-mail de aviso gerado automaticamente pelo Portal a cada novo registro de
Requisição;
Declara estar ciente de que o encaminhamento ou divulgação deste link poderá resultar no
uso indevido do link por terceiros para formalizar a aprovação da Requisição em nome do
usuário.
Declara estar ciente de que sua aprovação através deste Serviço ou através do Portal,
juntamente com a aprovação dos demais responsáveis, terá valor formal para a execução
das atividades a que se referirem as requisições.
9. FORMALIZAÇÃO FÍSICA DAS APROVAÇÕES
Para fins de validade legal, as Requisições aprovadas por todos os coordenadores
envolvidos poderão ser assinadas em documento físico. Para isto, a FUNCATE utilizará o
Portal para gerar uma lista de Requisições aprovadas para que as assinaturas físicas sejam
obtidas.
10. 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

2 de 2

