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Autodesk Educacional: 

 

Cadastramento no Site da Autodesk: 

 

Para realizar downloads dos programas da Autodesk, acesse o site da Autodesk 

http://www.autodesk.com/education/home, clique em SIGN IN/EDUCATION, clique em 

 Need an education account?, para iniciar seu cadastro: 

 

Será aberto uma tela de cadastramento: 

 

 

 

 

http://www.autodesk.com/education/home
http://www.autodesk.com/education/home
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Crie sua conta na Autodesk com as seguintes informações: 

Country: Brazil 

Birthdate: Sua data de nascimento 

Education status: 

I am a: Student 

Type: Secundary 

School: ETEc Jorge Street 

School website: www.jorgestreet.com.br 

Account information 

First name: Seu nome 

Last name: Sobrenome 

Autodesk ID (Username): crie um usuário para você, caso já exista, será solicitado a troca 

Email: cadastre seu e-mail institucional @etec.sp.gov.br 

Confirm email: confirme seu e-mail institucional @etec.sp.gov.br 

Password: Cadastre uma senha 

Confirm password: confirme a senha cadastrada 

Terms & conditions 

I would like to receive e-mail communications from Autodesk, including information about new products 

and special promotions. ( 

I agree to the Autodesk 360 Terms of Service and to the use of my personal information in accordance 

with the Autodesk Privacy Statement (including cross-border transfers as described in the statement). 

I have read and agree to the Terms of Use, and confirm that I am a faculty member, student or other 

eligible participant, as more fully described here. 

 

 

 

http://www.jorgestreet.com.br/
http://www.autodesk.com/termsofservice
http://www.autodesk.com/privacy
http://www.autodesk.com/edu-terms-of-use
http://www.autodesk.com/content/oxygen/edu/en/registration-form.html


 

Professor Alberto Ciarcia Junior   3 
 

Você receberá um e-mail da Autodesk, solicitando a ativação da sua conta, 

clique no link enviado para o seu e-mail. Após clicado no link, a página da Autodesk será aberta 

e a seguinte mensagem aparecerá:  

 

 

 

Clique em SIGN IN, e depois, em EDUCATION e clique em SIGN IN novamente, 

será aberta uma janela de login: 

 

Coloque seu usuário e senha e clique em Sign In. 
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Downloads dos Softwares da Audtodesk: 

 

Para realizar downloads na Autodesk, clique no menu Free softwares: 

 

 

Para acessar os softwares que seu perfil tem acesso, clique em Secondary 

Student: 
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Clique em AutoCAD: 

 

 

No item 2), Selecione a versão do AutoCAD que deseja Baixar, no idioma e na 

versão do Windows que você utiliza (32 ou 64 bits). 

 

 

No item 3) será apresentado o número de série (Your serial number: ) e a 

chave do produto (Product key), anote essas informações por que serão necessárias para 

ativar o produto; 

Após isso, clique em Install Now 
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Selecione I Accept e clique em Install. 


