
 
FATEC ARTHUR DE AZEVEDO – MOGI MIRIM 

PROJETO MSDNAA – Microsoft x Centro Paula Souza 

Prezad«ao»alun«ao»,  

É com grande satisfação que entregamos o seu e-mail @fatec.sp.gov.br e sua senha de acesso que 

deverá ser alterada no primeiro acesso. Para habilitar e usar seu novo e-mail acesse o site do 

Windowslive@eduhttp://www.windowslive.com.br e clique em ACESSE AGORA localizado no topo 

superior direito da página, informe o seu nome de usuário e a sua senha inicial (ambos informados 

neste) clique no botão entrar e siga as instruções da tela para alterar a sua senha. 

Para ter acesso aos produtos da Autodesk como os produtos em 2D e 3D, Autodesk® Inventor®, 
Autodesk® Revit®, Autodesk® 3ds Max®, Autodesk® Maya® e AutoCAD®, acesse: 
http://students.autodesk.com/ 

Para desfrutar do conteúdo do Portal Educacional dos Parceiros da IST Sistemas, e ter acesso aos 

tutoriais do SolidWorks, materiais de treinamento e trocar experiências com outros usuários do 

portal através do fórum, acesse:  http://www.istsistemas.com.br/portaleducacional/ 

Para acessar o ambiente MicrosoftDreamSpark, e baixar ferramentas gratuitas como o kodu – 

GameLab, XNA – GameStudio 4.0, Small Basic entre outros acesse: 

https://www.dreamspark.com/default.aspx 

Para fazer o download gratuito dos produtos de desenvolvimento Microsoft, acesse: 

http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=e3cc15fe-949b-e011-

969d-0030487d8897&vsro=8 

Ainda com este e-mail é possível acessar o OfficeOn-line que está integrado com o e-mail e 

também o Skydrive que é um repositório de arquivos on-line que também faz parte do projeto e 

está integrado no e-mail. 

Para obter mais informações sobre o PROJETO MSDNAAMicrosoft x Centro Paula Souza, acesse 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/Projetos/msdnaa/ 

ATENÇÃO: O MSDNAA proporciona aos estudantes, professores e servidores das Escolas Técnicas 
(Etecs) estaduais, das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo e da 
Administração Central do Centro Paula Souza download gratuito dos produtos de 
desenvolvimento Microsoft e a instalação dos programas nos laboratórios de informática 
institucionais e nos equipamentos pessoais, com chaves de instalações originais. 

E-mail:«LiveId_» 
Senha Inicial:«Senha_» 
Curso: «Curso_» 

http://www.windowslive.com.br/
http://students.autodesk.com/
http://www.istsistemas.com.br/portaleducacional/
https://www.dreamspark.com/default.aspx
http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=e3cc15fe-949b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8
http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=e3cc15fe-949b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8
http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/Projetos/msdnaa/

