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Licenças gratuitas de aplicativos CAD 
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Saiba como ter acesso 
gratuito aos aplicativos 

Autodesk para CAD

Passo 1

Clique e acesse o site 

https://www.autodesk.com.br/

https://www.autodesk.com.br/


Passo 2

Clique em produtos (primeira seta) e
depois em “Acesso Educacional” na
segunda seta ou neste link diretamente:
https://www.autodesk.com.br/education/home

https://www.autodesk.com.br/education/home


Passo 3

Na nova tela siga a seta e clique
em obter outros produtos para
fazer seu cadastro ou entrar se já
tiver registro.



Passo 4

Clique em introdução para fazer o
seu cadastro preenchendo todos
os campos solicitados. Se já tiver
cadastro clique em entrar.



Passo 5
Abrindo o campo introdução insira os dados
de país (Brasil), função ( estudante ou
professor), Tipo de Instituição
(Universidade/ensino superior)e a sua data
de nascimento.
Ao final clique em Avançar.



Passo 6
Abrindo o campo criar conta insira os
dados de nome, sobrenome, e-mail,
confirmar e-mail. Depois marque a opção
concordar com os termos.
Ao final clique em criar conta.



Passo 7

Abra a mensagem enviada para a
caixa de entrada do seu e-mail e
depois em confirmar e-mail.



Passo 9

A sua conta foi confirmada.

Clique em concluído e continue.



Passo 10
Agora inicia a confirmação institucional. Busque e insira os
dados da Unifacvest.
Depois a data de início e previsão de término do seu curso.
Estes dados estão no seu histórico que deve ser baixado e
salvo em pdf, pois vai precisar nos passos seguintes. Este
documento está em impressões no Unimestre.
Professor deve solicitar este documento para
secretaria@unifacvest.edu.br



Passo 11
A sua conta foi definida.
Abrirá uma tela para introdução à escolha
dos aplicativos que utilizará.
Clique em introdução e avance para finalizar
o processo de elegibilidade institucional.



Passo 12
O processo de elegibilidade institucional está em
processamento.
Clique em fechar e aguarde até 48h. Geralmente o sistema
responde em menos de 2h ou automaticamente.
Depois, siga as orientações das telas seguintes.
Se não chegar na hora, quando acessar novamente siga a
orientação do Passo 4.



Passo 13

Verifique se os seus dados de login estão
corretos seguindo as setas. Altere-os se
perceber alguma disparidade.

Ao final clique em confirmar.



Passo 14

Para concluir o processo precisará
ter salvo o seu histórico escolar
como explicamos no passo 10



Passo 14 (continuação)

Arraste o arquivo ou procure na
sua pasta para anexar. Faça o
upload (anexar) e clique em enviar.



Passo 15
Pronto. Seu cadastro está feito e sua
licença liberada para usar as ferramentas
de CAD Autodesk.
No próximo passa veja como escolher e
fazer o download.



Passo 16 (final)

Escolha o programa, ajuste para o seu
sistema operacional, ano e
linguagem. Faça o dowload e comece
a usar.


