
Procedimento para habilitar o Azure Dev for Teaching

● Acessar o Portal Azure -> https://portal.azure.com

Será redirecionado para para um página de Login de usuário.

Nesta página deverá inserir o email de acesso do Office365

Exemplo: xxxxxx@m.unicam.br

e clique em Avançar. Você será direcionado para a tela de Login do Office 365.

https://portal.azure.com
mailto:xxxxxx@m.unicam.br


Entre com suas credenciais e clique em entrar, com isso será redirecionado para o Portal
Azure, conforme imagem abaixo.

Na parte superior da página no campo pesquisar, digite educação.  Irá aparecer o Serviço
de Educação e clique nele, conforme a imagem abaixo.



Será direcionado para a página de educação onde iremos fazer o procedimento para
habilitar a feature do Azure dev for teaching.

Na parte superior aparecerá a seguinte mensagem: "Are you Student? Redeem the Azure
for Students ofter ….” clique em cima e será direcionado para pagina abaixo.



Clique no botão verde no centro da tela  “Start free” e será direcionado.

Nesta página será necessário informar um número de telefone para receber um SMS com
código de acesso. Após inserir o código será redirecionado para a página de cadastro do
Azure Dev for teaching.



Nesta Página precisa preencher os Campos solicitados

OBS: Não precisa inserir CNPJ Number Edited

Aceite os termos e clique em Sign UP, conforme imagem abaixo

Será direcionado para uma página que irá fazer toda configuração da Conta de modo
automatico e no final será direcionado para novamente para o portal Azure no Menu
Educação

Na Página da Educação no Azure, clique em Overview e irá aparecer a mensagem para
aceitar os termos novamente, conforme imagem abaixo.
Clique nesta Mensagem.



Será direcionado para outra página para aceitar os termos.

Marque o Checkbox e clique em “Accept and Continue”

Após os passos anteriores sua conta já está habilitada para utilizar o Azure Dev For
Teaching. Clicando na Opção “Software” é para estar disponível todos os softwares da
Microsoft para download para uso de aluno e docentes.




