TUTORIAL PARA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA FILESENDER@RNP
1º – Acesse o endereço https://filesender.rnp.br/ e clique em “Acesso federado”;

2º – Em Instituição, escolha “UFPA – Universidade Federal do Pará”, marque a caixa
“Lembre-se de minha...” e depois clique em “Selecionar”. Caso apareça uma mensagem
de certificado inválido, basta aceitar e prosseguir;

3º – Informe seu usuário e senha da conta institucional ou do e-mail da UFPA e clique em
“Login”;

4º – Para disponibilizar um arquivo utilize o menu “Enviar Arquivo”, no campo "Para"
informe o endereço do destinatário do arquivo, se for mais de um deve-se separar os
endereços por ponto e vírgula. Os campos "Assunto" e "Mensagem" são opcionais. Em
"Data de expiração" informe a data para que o arquivo seja automaticamente
removido, selecione o arquivo e marque a opção que aceita os termos de uso e clique
em Enviar. Não são permitidos arquivos com a extensão .exe e .bat. Para envio de
múltiplos arquivos, será necessário compactar num arquivo zip.

5º – O destinatário receberá um e-mail com o link para realizar o download do arquivo.

OUTRAS OPÇÕES
1. Você pode visualizar os seus arquivos enviados, clique em “Meus Arquivos”.

2. Para usuários que não sejam da UFPA e nem façam parte da Federação CAFe é
possível enviar um Voucher permitindo que esta pessoa utilize o Filesender para
disponibilizar um arquivo, clicando em "Voucher para visitante". Informe o e-mail
do destinatário, a data de expiração e clique em “Enviar Voucher”.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
•

O FileSender@RNP não é um serviço de armazenamento para backup ou
repositório permanente em “nuvem”, é apenas um espaço para compartilhar
arquivos temporariamente, após a data de expiração os arquivos serão
automaticamente apagados;

•

Não envie ou armazene informações pessoais, fotos, vídeos, etc.

•

Utilize o serviço com responsabilidade e certifique-se com o destinatário o
recebimento do arquivo enviado;

