APRESENTAÇÃO PDF/A
O PDF/A, também conhecido como ISO 19005-1, foi o primeiro padrão ISO que
aborda a crescente necessidade de manter as informações armazenadas em
documentos eletrônicos por longos períodos de tempo. O PDF/A é um derivado
da especificação da indústria, o PDF, com restrições e algumas pequenas
adições que tornam um PDF confiável e adequado para armazenamento e leitura por longos períodos de tempo. Os arquivos no formato PDF/A garantem o
acesso aos arquivos independentemente de plataforma, sistema operacional
ou mídia. Abaixo se destaca a recomendação do Governo Federal quanto ao
uso deste formato.
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Informações retiradas do site http://www.governoeletronico.gov.br/documentos-earquivos/E15_677e-PING_v2.0_17112006_LINUX_FINAL.pdf
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Tabela retirada do site http://www.governoeletronico.gov.br/documentos-earquivos/E15_677e-PING_v2.0_17112006_LINUX_FINAL.pdf

COMO GERAR PDF/A
O usuário poderá converter seu arquivo em PDF/A das seguintes maneiras, a
partir do:
 Word;
 LibreOffice;
 PDFCreator;
 Sites:
o https://docupub.com/pdfconvert/
o http://www.freepdfcreator.org/pt/
o http://pdfa.bu.ufsc.br/
Verifique qual a melhor forma, e siga as instruções abaixo.
 A partir do WORD
1) Escolha a opção Salvar como

2) Em Tipo escolha a opção PDF

3) No botão Opções marque Opções de PDF
em OK.

e clique

4) Será criado o arquivo em PDF/A conforme imagem abaixo

 A partir do LibreOffice
1) Clique em Arquivo>Exportar como PDF

2) Em Geral escolha a opção
Exportar

e clique em

3) O arquivo será salvo em PDF/A conforme imagem abaixo

 A partir do PDFCreator
1) Clique em Arquivo>Imprimir. Em impressora escolha Solid PDF Creator e
clique em Imprimir

2) Abrirá uma janela para escolha do local onde deseja salvar o documento.
Em Tipo escolha
e clique em

3) Abrirá uma janela para renomear seu arquivo. Adicione e clique em ok

4) Assim que o processo terminar clique em Fechar. O PDF/A será aberto
automaticamente.

 A partir de Sites:
 Opção 1.
1) Acesso o site https://docupub.com/pdfconvert/

2) Em Output format: escolha a opção
3) Em Output Intent: escolha a opção
4) Em Select the File to convert escolha o arquivo em PDF do local em que
foi salvo: computador, pendrive, etc.
5) Em Delivery Method escolha a opção
 Opção 2
1) Acesse o endereço http://www.freepdfcreator.org/pt/
2) Faça o download gratuito do programa FREE PDF Creator
3) Incluí-lo na opção Dispositivos e impressoras, pois se tornará uma
impressora vistual;
4) Abra seu arquivo em PDF (conforme imagem abaixo)

5) Clique em imprimir. Ao abrir a janela de impressão, clique em
Propriedades

6) Escolha a opção Solid PDF Creator e clique em Imprimir

7) Abrirá uma tela para escolher o local onde deseja salvar o documento.
Em Tipo escolha a opção
(Conforme imagem abaixo). Após a escolha clique em

8) Abrirá uma tela para renomear o arquivo que deverá conter as três
primeiras palavras do título do documento. Clique em OK

9) Abrirá uma tela de conversão (imagem abaixo). Após aparecer a
mensagem nesta tela

, clique em

10) O arquivo abrirá convertido (conforme imagem abaixo)

 Opção 3
1) Acesso o site https://docupub.com/pdfconvert/
2) Clique em escolher arquivo, selecione o seu arquivo.

3) Clique em enviar, aguardo que seu arquivo será convertido.
http://pdfa.bu.ufsc.br/

COMO IDENTIFICAR SE O ARQUIVO É PDF/A
Caso o arquivo tenha sido salvo em PDF/A, ao abri-lo no Adobe Reader será
exibida a mensagem:

(conforme imagem abaixo).

Para mais informações, entre em contato no e-mail repositório@ufu.br, ou
no 3239-4259.

