CamScanner é um aplicativo disponível para Android e Iphone, que possibilita o uso de seu
smartphone como um dispositivo de scanner, no qual oferece diversas funções para digitalização
e gerenciamento de documentos.
O uso dessa ferramenta é útil no âmbito acadêmico, devido a necessidade de entregar de maneira
compreensível as tarefas atribuídas pelos professores, pois através deste aplicativo é possível
organizar todas as imagens do trabalho em um único documento, escolhendo entre diferentes
formatos, como por exemplo: PDF, Word, JPG, Imagem longa e formato texto.
O aplicativo CamScanner pode ser encontrado na Play Store dos dispositivos com sistema
Android e nos dispositivos com sistema IOS na App Store. Abaixo seguem os links para download:
Sistema Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner
Sistema IOS: https://apps.apple.com/br/app/camscanner-free-pdf-document/id388627783
Após baixar e instalar o aplicativo em seu dispositivo, siga os passos descritos abaixo para
digitalizar e converter documentos para o formato PDF:

1- Abra o aplicativo, clique em Registrar para criar
um login e senha.

2- Depois de criar sua conta clique no ícone
câmera fotográfica (digitalizar).

3- Aponte a câmera para o documento que deseja 4- O aplicativo fará um ajuste automático das
escanear e clique no ícone da câmera fotográfica.
dimensões do documento, mas é possível fazer um
ajuste manual, clicando e arrastando os círculos.
Feito o ajuste, clique no ícone Próximo (➜).

5- Escolha a opção “Aprimoramento máximo”,
para obter uma melhor qualidade da imagem, em
seguida clique salvar.

6- Após clicar em salvar, o documento se
encontrará disponível para acesso em seu
dispositivo, caso necessite digitalizar outros
documentos clique no ícone câmera fotográfica e
siga os mesmos passos, a partir da instrução 3.

7- Após digitalizar todos os documentos desejados,
é possível unir todos em um um único pdf, para
isso clique no ícone pdf.

8- Clique em compartilhar.

9- Escolha a forma para compartilhar o arquivo pdf.

11- Ao clicar na opção salvar em, você verá uma
mensagem na parte inferior de seu dispositivo,
indicando o local de armazenamento em seu
dispositivo.

10- Se preferir salvar em seu dispositivo, clique na
opção salvar em.

