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O Programa educacional da Autodesk permite que você use por 3 anos uma 

licença destinada ao ensino ou aprendizado do software e dessa forma fica vedado 
o seu uso para fins comerciais de acordo com o descrito nos termos de uso do 
software. Essa versão é a mesma comercializada pela Autodesk apenas com 
restrições de uso, conforme o mencionado. Antes de tudo você tem que fazer um 
cadastro de estudante na Autodesk conforme descrito no item 1 – Cadastro na 
Autodesk. Caso já possua esse registro você pode pular para o item 2- Download 
e Instalação. 

1. Cadastro na Autodesk 

Para fazer o cadastro na Autodesk acesse o link:  

http://www.autodesk.com/education/free-software/revit  

Clique em CREATE ACCOUNT. (Fig. 1.1) 
 

 

Fig. 1.1 – Acessando o site e clicando em CREATE ACCOUNT 

. 

Na próxima tela apresentada, a da Figura 1.2, coloque o País de sua escola e o tipo 
de educacional, se estudante, educador ou outro. Ao selecionar estudante, será 
solicitada sua data de aniversário. 

 

Fig. 1.2 – Preenchimento do País e tipo educacional 

. 

http://www.autodesk.com/education/free-software/revit
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Após preencher os dados acima e clicar em Next (Fig. 1.2), aparecerá uma caixa 
onde você deve preencher seu Nome, Sobrenome, E-mail, Senha e marcar que 
aceita os termos de serviço (Fig. 1.3). 

 

Fig. 1.3: Preenchendo dados pessoais 

. 

Você receberá um aviso que foi lhe enviado um e-mail para você confirma-lo. (Fig. 
1.4). 

 

Fig. 1.4 – Aviso de que lhe foi enviado um email 

. 

Abra o e-mail que receber da Autodesk Education Community e clique 
em VERIFY EMAIL para confirmar seu cadastro (Fig. 1.5). 

 

Fig.1.5 – E-mail com o link de confirmação 

. 
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Após clicar no link do e-mail, você receberá a confirmação de que seu e-mail foi 
verificado. (Fig. 1.6) 

 

Fig. 1.6 – Mensagem de verificação do email 

. 

Ao clicar em Sign in (Fig. 1.6) abrirá uma nova janela onde você preencherá, 
o Nome da Escola, a Área de Atuação, Data de Início e Término do curso. (Fig. 
1.7) 

 

Fig. 1.7 – Preenchendo os dados da Instituição de ensino 

. 

Ao clicar em Next (Fig. 1.7), sua conta educacional estará pronta para uso. (Fig. 1.8) 

 

Fig. 1.8 – Confirmação de que sua conta foi criada 
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2-Download e Instalação 

Agora que você já possui uma conta educacional na Autodesk você já pode começar 
o download e instalação. Porém convém relembrar algumas regras básicas para 
instalação do seu produto Autodesk: 

 Desative seu antivírus. O site da Autodesk é de confiança. 
 A instalação deve ser feita conectado na internet, pois arquivos importantes são 

baixados durante ela. 
 O Revit 2017 só funciona em Windows 64 Bits. Tendo dúvida quanto a isso, você 

pode conferir o tipo de sistema que está usando acessando o Painel de 
Controle >> Sistema e Segurança >> Sistema. Aparecerá então uma caixa com 
o Tipo do Sistema conforme Figura 2.1. 
 

 

Fig 2.1. – Conferindo a versão de seu sistema operacional 

. 

Para começar a baixar o Revit 2017 volte ao link:  

http://www.autodesk.com/education/free-software/revit  

e clique em SIGN IN. (Fig. 2.2) 

 

Fig. 2.2 – Clicando em SIGN IN para se logar no site. 

. 

Na caixa de login digite o email que cadastrou na Autodesk, em seguida a senha 
que definiu e clique em Sign In. (Fig. 2.3) 

http://www.autodesk.com/education/free-software/revit


 
GUIA DE INSTALAÇÃO – REVIT 2017 

 

 

Fig. 2.3 – Preenchendo os dados e clicando em Sign In 

. 

Uma vez logado, surgirá a caixa de download do Revit 2017, mostrada na figura 2.4. 

Nessa caixa, selecione: 

1. A versão a ser instalada: Revit 2017 

2. Windows 64-bit 

3. Português. 
 

 É gerado um número de série e uma chave do produto para ativação.  Com essa 
chave, você tem a autorização para instalar em até dois dispositivos pessoais. 

 Um e-mail com as informações da licença será enviado a você. 
 

 

Fig. 2.4 – Selecionando o que vai ser instalado 

. 

Você vai encontrar 3 opções para Download: (Fig. 2.5) 

Install now: A instalação começa imediatamente e é feita on line. 
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Download now: Semelhante a anterior é feita on line via um gerenciador de 
download. 

Browser Download: Dois arquivos são baixados e você instala direto de seu hd 

 

Fig. 2.5 – Opções de download 

. 

Neste tutorial vamos usar a opção Browser download por entendermos ser a mais 
confiável das três pois depende de menos do tráfego na internet. Para isso clique 
então em Browser Download. Aparecerão duas caixas de download para você clicar 
e baixar os arquivos de instalação. Os downloads começam automaticamente se 
você estiver usando o navegador Chrome. (Fig. 2.6) 
 

 

Fig. 2.6 – Download dos arquivos de instalação. 

..Na pasta Downloads de seu Windows serão baixados os dois arquivos de 
instalação. (Fig.2.7) 

 

Fig. 2.7 – Arquivos de instalação na pasta Downloads. 

. 

Ao clicar em Autodesk_Revit_2017_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe, o 
instalador criará a pasta C:\ Autodesk para os arquivos de instalação. Ao clicar em 
OK, começa a extração desses arquivos. (Fig. 2.8 e 2.9) 
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Fig. 2.8 – Clicando OK para a pasta dos arquivos de instalação. 

 

Fig. 2.9 – Aguardando a extração dos arquivos de instalação. 

. 

Após a extração surge a primeira tela de instalação do Revit. Em alguns casos é 
instalado o gerenciador de downloads Akamai. (Fig. 2.10). 

 

Fig. 2.10 – Primeira tela de instalação do Revit 

. 

 

Na próxima tela que é apresentada você deve clicar em Instalar. (Fig. 2.11) 
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Fig. 2.11 – Clicando em Instalar para começar a instalação. 

. 

Na próxima tela, você clicará em Eu Aceito e depois em Avançar. (Fig. 2.12) 

 

Fig. 2.12 – Aceitando os Contato de Licença e Serviços da Autodesk 

. 

Serão apresentados quais produtos serão baixados e instalados em seu 
computador. (Fig. 2.13) 
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Fig. 2.13 – Produtos que serão instalados 

. 

Ao lado de Autodesk Revit Content Libraries 2017 há um pequeno alerta em azul. 
Ele diz que nada deve ser desmarcado nessa tela com o risco do Revit ficar 
incompleto. Como você está instalando o Revit em português as famílias e templates 
virão nesse idioma. Portanto, na tela da figura 2.13, clique em Instalar. 

A próxima tela é o andamento da instalação. Aguarde, pois muitos arquivos 
necessários ao funcionamento do Revit 2017, incluindo as famílias e templates, 
serão baixados.  Isso dependerá da conexão da internet e do tráfego de rede. (Fig. 
2.14) 

 

Fig. 2.14 – Tela de progresso da instalação 

. 
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Ao terminar a instalação, uma tela dirá que ela foi feita com sucesso, exibindo os 
produtos que foram instalados. (Fig. 2.15) 

 

Fig. 2.15 – Tela exibindo que todos produtos foram instalados com sucesso 

. 

Em sua área de trabalho e também no menu iniciar aparecerá o ícone para você 
acessar o programa. (Fig. 2.16) 

 

Fig. 2.16 – Ícone para acessar o Revit 2017 

. 

3. Ativação 

Quando você for usar o Revit 2017 pela primeira vez, antes de ele abrir, você vai ter 
que ativá-lo. Na primeira tela que surge clique em Inserir um número de série. (Fig. 
3.1) 
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Fig. 3.1 – Clicando em Inserir um número de série 

. 

Surgirá um novo alerta. Clique sobre ele e insira as informações do produto. (Fig. 
3.2) 

 

Fig. 3.2 – Clicando sobre “Insira as informações do produto”. 

. 

Na próxima tela você deve inserir o Número de série e a Chave do Produto, 
aquele que foi gerado quando selecionou o Revit 2017 e também foi enviado ao seu 
email. Uma vez inseridos, Clique em Avançar. (Fig. 3.3) 

 

Fig. 3.3. – Inserindo Número de série e Chave do produto recebidos por email. 

. 

Será apresentada uma tela com as informações que inseriu, clique em Concluir e 
seu Revit 2017 será aberto, pronto para o uso. (Fig. 3.4 e 3.5) 
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Fig. 3.4 – Concluindo o processo de ativação. 

. 

 

Fig. 3.5 – Revit 2017 aberto e pronto para o uso. 


