O AutoCAD é uma ferramenta que tem como intuito auxiliar na construção, montagem,
fabricação e modelagem de objetos, normalmente muito utilizado nas áreas de
engenharia. Este Tutorial irá mostrar como obter acesso ao Software Educacional gratuito
da AutoDesk.
1. Visite a página da AutoDesk.
2. Selecione o Software do AutoCAD destacado em vermelho.
3. Clique na opção de criar uma nova conta (CREATE ACCOUNT).
4. Preencha todos os campos de dados requisitados.
5. Após realizar o preenchimento, uma mensagem de confirmação de E-mail
aparecerá, como a que aparece na imagem abaixo.
6. Com o e-mail confirmado, uma mensagem aparecerá na tela, como a que está
acima, feche normalmente a janela de confirmação e você irá retornar para a página
de acesso para o software, como a que está na janela abaixo.
7. Com sua conta criada, acesse o link de login, na área que está destacada abaixo em
vermelho.
8. Entre com seu e-mail, ou o nome do usuário criado, e sua respectiva senha, clique
em “SIGN IN”.
9. Adicione a instituição de ensino (Universidade Federal de Pernambuco), sua área de
estudo e a data de entrada e graduação.
10.Em seguida, clique em “DOWNLOAD NOW”.
11.Selecione qual a versão do software, o idioma e a versão do seu sistema operacional.
12.Note que uma breve descrição do seu AutoCAD estará à mostra, seu número serial
(SERIAL NUMBER) e a chave do produto (PRODUCT KEY).
13.Clique na opção “INSTALL NOW”, e o software será baixado para em seguida ser
instalado.
14.Marque a opção “I ACCEPT”, em seguida clique em “INSTALL”. Após realizar estes
passos
o
processo
de
download
começará.
Observação: Ressaltamos que guardem o número serial e a chave do produto, pois será de vital
importância para a instalação do software.
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