
TUTORIAL DE INSTALAÇÃO



Olá pessoal,

Este tutorial é um presente que foi produzido
pela equipe do Espaço Quatre para quem deseja
instalar o Revit 2018, 2017, 2016 ....
Compartilhem com os seus amigos e aproveitem
este programa que é

MA-RA-VI-LHO-SO!
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1. Deixe a tela do seu celular no sentido horizontal

2. Verifique se seu notebook é 64 bits.

3. Mantenha a internet ligada durante todo o processo.

4. Para Windows 10, desative o seu antivírus.

5. Siga sempre a bolha vermelha

Observação:
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VÁ NO SITE EM  MENU

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


5



6



Caso você já tenha uma 
conta, click no item Sign
in e vá para o passo 08 da 
página 11.
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PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3
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Você irá receber 
um e-mail para 
ativar sua conta.

Vai aparecer seu e-mail aqui.                                                     

Preencha as lacunas!
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Vá na caixa de
entrada do seu e-mail
e abra a mensagem
da Autodesk
(verifique a caixa de
spam se não aparecer
a msg). No corpo da
mensagem aparecerá
um local para você
verificar/ativar sua
conta de estudante.

Vai aparecer seu e-mail aqui.                                                     

Seu nome e sobrenome



PASSO 4 PASSO 5 PASSO 6
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Nome da sua faculdade

Nome do departamento
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PASSO 7 PASSO 8

Serial number

Product key

Você terá só duas licenças com duração de 3 anos.

Escolha a versão
do ano que quiser!
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PASSO 9 PASSO 10
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PASSO 11

Vá na pasta de
downloads e dê dois
clicks no arquivo que
logo o mesmo será
descompactado e
instalado!
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PASSO 12

A instalação levará um tempo!
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Deixe todas as opções marcadas!

PASSO 13

Ao finalizar da instalação vá na área
de trabalho e click no Atalho do
Revit 2018

PASSO 14



Tenha paciência,

a instalação é lenta mesmo. Em alguns casos
pode até levar horas, pois além do programa
também está sendo instalado uma biblioteca de
materiais e componentes.

Esperamos que o nosso tutorial tenha te
ajudado, enquanto instala o programa visite o
nosso site, blog e redes sociais.

Ano da elaboração 2018.
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www.espacoquatre.com

espacoquatre.com

@espacoquatre
@projetosquatre



Não desperdice
o seu talento.
Sempre é
tempo de se
aprimorar


