
Ir para a Education Community
Acesse a página de produtos da Education Community e  
clique em “Iniciar” na miniatura do produto do AutoCAD®.

Ao criar uma nova conta, identifique 
sua função.
Informe o país onde sua instituição educacional está 
localizada, identifique sua função de estudante ou educador 
e confirme o tipo da sua instituição.
Observação: É importante selecionar corretamente o tipo da sua 
instituição, pois esse dado informa a lista na qual você deverá 
confirmar o nome da sua instituição adiante neste processo.

Criar uma contaEtapa 1

Entre na sua conta da Autodesk ou crie 
uma nova.

Instruções de acesso
para desktop, laptop e Chromebook

http://www.autodesk.com/education/edu-software/overview


Insira seu nome completo, e-mail e sua 
senha para criar uma conta na Autodesk.
Observação: O nome e o sobrenome fornecidos na sua conta da Autodesk  
devem ser os mesmos que constam no seu registro de matrícula ou 
funcional, para que possamos confirmar sua qualificação para o acesso 
educacional aos softwares e serviços Autodesk®.

Por exemplo: Se na sua carteira estudantil constar “Susan Smith”, 
forneça-nos esse nome, não “Sue Smith”.

Sua conta da Autodesk foi verificada.

Verifique seu e-mail e seu endereço de 
e-mail.



Fale-nos sobre sua instituição 
educacional e como você usará os 
nossos produtos.

Verifique se suas informações estão 
corretas e clique em “Confirmar 
elegibilidade”.  

Clique em “Continuar”.

Confirmar sua qualificaçãoEtapa 2



Parabéns! Se a SheerID conseguir 
confirmar imediatamente sua 
qualificação, você verá esta tela. Caso 
contrário, leia a seção a seguir sobre 
documentação adicional.

Talvez você precise enviar um 
documento que confirme sua matrícula 
ou seu status empregatício. É essencial 
que a documentação fornecida cumpra 
os três critérios mostrados à esquerda.
Após o envio da documentação, talvez demore até 48 horas 
para que o status da sua qualificação seja determinado pela 
SheerID, nossa empresa parceira para prestação de serviços 
de verificação.
Observe que você tem até 14 dias para enviar a documentação 
adequada e só poderá acessar os produtos e serviços Autodesk 
quando sua qualificação for confirmada. Você tem até três 
tentativas para fornecer itens de documentação aceitáveis. Alguns 
exemplos de documentação adequada são:

• Comprovante de matrícula

• Recibo de pagamento de mensalidade escolar

• Carteira de estudante (a foto é desnecessária e pode ser 
excluída, mas as datas pertinentes devem constar na carteira.)

• Carta oficial da instituição educacional (veja aqui exemplos de 
modelo para estudante, modelo para docente e modelo para 
administrador de laboratório de TI.)

• Transcrição

• Identificação funcional ou link para a listagem de docentes no 
site da instituição educacional (a foto é desnecessária e pode 
ser excluída.)

http://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/industries/education/docs/autodesk-student-verification-template.docx
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/industries/education/docs/autodesk-faculty-verification-template.pdf
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/industries/education/docs/autodesk-it-admin-verification-template.pdf
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/industries/education/docs/autodesk-it-admin-verification-template.pdf


Quando sua qualificação para acesso educacional aos 
softwares e serviços Autodesk for confirmada, você receberá 
um e-mail de confirmação.

Clique em “INSTALAR” ou em “BAIXAR” 
no cartão de produtos do AutoCAD. 
Observação: Você NÃO precisa baixar ou instalar totalmente 
o AutoCAD. Clique em “INSTALAR” para ativar seu direito 
a todos os produtos do pacote do AutoCAD. Após clicar em 
“INSTALAR”, você pode cancelar o download e a instalação ou 
seguir instalando o AutoCAD no seu computador.

Quando seu acesso educacional 
for aprovado, volte à Education 
Community e clique em “Obter 
produto” na miniatura do AutoCAD.

Você receberá um e-mail de confirmação 
do seu status de qualificação.

Etapa 3

Obter produto

https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1
https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1


Você pode efetuar login diretamente em https://web.autocad.
com/ ou, para confirmar seu direito, efetuar login na página 
Conta, na qual verá o AutoCAD web com seu direito educacional. 
Observação:  Talvez demore alguns minutos até que essa informação 
apareça na sua conta.

Após a abertura do arquivo de 
download, o AutoCAD executará um 
processo de configuração e você verá 
uma barra de instalação.

Observação: Quando a instalação for concluída, o AutoCAD será 
iniciado automaticamente. Isso pode levar alguns minutos.

Se você optar por baixar o AutoCAD, 
será exibido um prompt de download. 

Se a instalação não for iniciada automaticamente, clique no 
link para tentar novamente.

Configurar o AutoCAD

https://web.autocad.com/?ref=edu&utm_source=edu&utm_medium=faq
https://web.autocad.com/?ref=edu&utm_source=edu&utm_medium=faq


Entre no AutoCAD usando sua conta da 
Autodesk com as credenciais do perfil 
educacional.

Observação: Entre no AutoCAD usando os mesmos detalhes de conta 
usados para confirmar sua qualificação para o acesso educacional.

Em seguida, selecione “Acessar agora” 
no AutoCAD web app.

O AutoCAD web app será aberto  
no seu navegador, em  
https://web.autocad.com/acad/me 

No menu suspenso da sua conta da 
Autodesk, selecione “Todos os produtos 
e serviços”. 

Clique em “Visualizar itens”.

https://web.autocad.com/?ref=edu&utm_source=edu&utm_medium=faq


Os softwares e/ou serviços em nuvem gratuitos da Autodesk estão sujeitos à aceitação e ao cumprimento dos termos e condições do acordo de licença ou dos termos de uso do software  que acompanham tais softwares ou 
serviços em nuvem. Os softwares e serviços em nuvem sujeitos a uma licença ou assinatura educacional podem ser utilizados exclusivamente para Fins educacionais e não com objetivos comerciais, profissionais ou qualquer 
outro propósito lucrativo.

Para criar uma conta na Autodesk Education Community, você deve ter 13 anos ou mais, concordar com seus termos de uso e satisfazer todos os requisitos de qualificação, inclusive ser: (a) membro docente; (b) estudante; (c) 
instituição educacional qualificada; (d) participante ou mentor em competição de projetos patrocinada pela Autodesk.Autodesk, o logotipo da Autodesk e AutoCAD são marcas registradas ou marcas comerciais da Autodesk, Inc. 
e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou em outros países.

 Todos os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. A Autodesk reserva-se o direito de alterar ofertas de produtos e serviços, especificações e preços a 
qualquer momento, sem aviso prévio, e não se responsabiliza por erros tipográficos ou gráficos que possam ocorrer neste documento. © 2020 Autodesk, Inc. Todos os direitos reservados.

Após entrar, você pode começar a projetar 
no AutoCAD web app. Para facilitar sua 
aprendizagem, acesse os tutoriais e recursos 
gratuitos a seguir. O AutoCAD com base em 
projeto, passo a passo, está disponível na 
Autodesk Design Academy.

Se precisar de suporte adicional,  
visite a página de Suporte.

Links-chave:

• Para acessar recursos úteis sobre verificação, leia as Perguntas 
frequentes sobre verificação de estudante e/ou as Perguntas 
frequentes sobre verificação de educador.

• Dúvidas sobre verificação? Entre em contato com nosso 
provedor de serviços de verificação, em customerservice@
sheerID.com.
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