MSDNAA
Manual para download de softwares da Microsoft
Por favor, siga atentamente aos passos listados abaixo. No fim dessas explicações existem
alguns erros que podem acontecer e suas devidas soluções.

IMPORTANTE:

1- O download de arquivos da Microsoft NÃO pode ser feito dentro das
instalações da OPET.
2- Não há suporte para acesso a página, download, instalação ou
configuração de qualquer software baixado por esta parceria, seja por
parte da Opet ou Microsoft.

1- Tenha certeza que seu navegador (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc) esteja com
o bloqueador de Pop-Ups DESABILITADO.
2- Acessar AlunoOnline (se você for aluno) ou DocenteOnline (se você for professor)
normalmente, com seu usuário e senha. O sistema da Microsoft foi integrado ao
AlunoOnline/DocenteOnline, para maior segurança e praticidade.
3- Acessar no menu: INSTITUCIONAL  Conectar ao MSDNAA

4- O site de downloads será aberto em uma nova janela, já autenticado com seu usuário.
A partir daí, é possível navegar nos tipos de aplicações desejados. Ao selecionar um
(Windows 7 no exemplo abaixo), você deve adicionar o software no Carrinho de
Compras (o valor de compra é R$ 0)

Obs.: vários softwares possuem diferentes tipos de versões. Certifique-se que você está
baixando a versão mais apropriada para seu computador.
5- Agora, é possível voltar para loja da Microsoft (botão “Continuar compras”) ou finalizar
as “compras” do site (botão “Retirada”).

6- Para continuar, é importante LER e CONCORDAR com os termos de responsabilidade
da Microsoft e clicar em “ACEITAR”.

7- Após isso, surgirá uma tela para preencher NOME, SOBRENOME e EMAIL. Esses
campos são OBRIGATÓRIOS, pois será mandado um email de confirmação para
download dos produtos solicitados.
8- Nessa última tela, temos: Opções de download e Serial do produto (anotar ou imprimir
para uso posterior).

9- Ao clicar em Opções de download, uma nova janela será aberta. Esse link lhe
encaminhará para o arquivo correto para download.

10- Uma nova pagina será aberta com o software da Microsoft de gerenciamento de
download. Por favor, leia atentamente as informações passadas, e em seguida clique
em INICIAR DOWNLOAD.

Obs.: a tela abaixo pode aparecer, dependendo do navegador utilizado. Basta clicar em
CONTINUAR.

11- Um arquivo será baixado. Esse arquivo é o GERENCIADOR DE DOWNLOADS DA
MICROSOFT. Execute-o e verá a tela abaixo.

12- Selecione uma pasta com o espaço livre necessário para começar o download do
software. Após isso, clique em iniciar Download.
13- O arquivo (imagem de CD/DVD) ficará salvo na pasta especificada anteriormente. Para
gravar a imagem em um CD/DVD, você pode utilizar:
a. Gravador de Imagens do Windows (Windows 7)
b. IMGBurn
c. Nero
d. Qualquer outro programa de gravação de CDs
OBS.: a OPET NÃO se responsabiliza pelo suporte e/ou uso indevido dos programas de
gravação de CD/DVD.

ERROS:
1- Caso a mensagem abaixo aparece, por favor, limpe os arquivos temporários do seu
navegador e aguarde 10 min para tentar novamente.

2- Erro 404. Erro na criação do token de segurança. Tentar novamente em 2 minutos.
3- Outros erros, favor enviar email do erro (com print) para infra@opet.com.br

