
 

 
 
 
 
 
 

 

Projeto Ferramentas Tecnológicas (P250) 
 

Parceria Microsoft (escolher e adquirir softwares) 
A PUCPR mantém parceria com a Microsoft para oferecer o acesso gratuito a  

uma grande quantidade de softwares da Microsoft para download e instalação em 
seus computadores pessoais (até 5 licenças por software, para cada usuário). 

Para realizar o registro e download do software interessado, siga os passos 
abaixo: 

• Acesse o Microsoft DreamSpark: https://3rdauth.pucpr.br/auth/auth?dspk 

• Digite seu usuário e senha de acesso de estudante (ID Usuário é a primeira parte 
de seu e-mail da PUCPR. Se trata do mesmo usuário e senha que utiliza para 
acessas os sistemas da instituição, bem como os computadores dos lab de 
informática) 

 
• Busque o software que deseja, utilizando as ferramentas de consulta a disposição: 

o Pesquisa da ferramenta por parte do nome (1); 
o Pesquisa da ferramenta pelos grupos mais populares (2); 
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• Ao encontrar a ferramenta desejada, clique na logo ou no nome para acessar os 

detalhes; 

• Abrirá página com os detalhes da ferramenta escolhida: 
o Quais idioma estão a disposição (3); 
o Se está disponível para uso acadêmico (acordo entre Microsoft e PUCPR) (4); 
o Se tem algum valor, ou se é Gratuito (5) 

 
• Ao encontrar a ferramenta desejada e adequada para seu computador (sistema 

operacional), clique em Adicionar ao carrinho; 

•  Aparecerá tela com informações sobre a compra. Clique em Retirada (6); 

 
 

• O site é direcionado para página com detalhes da compra realizada: 
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o Chave do Produto: é o serial key que você precisará (será solicitado) durante a 
instalação da ferramenta (7). 

o Download: link para download do instalador da ferramenta (8). Geralmente é um 
arquivo executável ou imagem ISO. 

 
 

• É possível, também, acessar as compras já realizadas, bem como os detalhes para 
download. Para isto, clique no seu usuário localizado no canto superior direito da página 
(9) e clique em Sua conta/Pedidos. Nela você terá acesso a: 

o Exibir detalhes: acesso aos detalhes da compra, incluindo a chave do produto e o 
link para download (10). 

o Visualizar nota fiscal: acesso a nota fiscal gerada na compra (11). 
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