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O que é o DreamSpark? 

 

DreamSpark é um Programa da Microsoft em parceria com o IFTM que dá suporte a educação técnica fornecendo acesso a 

software da Microsoft para fins de aprendizado, ensino e pesquisa. 

O DreamSpark é simples: ele se destina a dar a alunos ferramentas de designer e de desenvolvedor de nível profissional da 

Microsoft para que os alunos possam realizar seus sonhos e criar a próxima grande novidade tecnológica, ou apenas um bom início de 

carreira.  

Portanto, como aluno, o DreamSpark oferece a você a chance de desenvolver software de classe mundial, aplicativos da Web, 

designs interessantes e criativos, além de jogos incríveis. Tudo isto disponibilizado a você sem nenhum tipo de custo adicional. 

Acreditamos que nossos alunos podem fazer coisas incríveis se tiverem as ferramentas certas. Saia na frente em uma carreira, tenha um 

desempenho melhor em sala de aula ou mostre ao mundo algo novo que a tecnologia pode fazer. 

Segue aqui um pequeno tutorial de como utilizar a loja do programa DreamSpark. 

 

 

 

 

https://www.dreamspark.com/Support/FAQ/Default.aspx#asi1
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Abra o seu navegador de internet e entre no link abaixo:  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=4da246e4-4121-e311-93f4-b8ca3a5db7a1&vsro=8

 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=4da246e4-4121-e311-93f4-b8ca3a5db7a1&vsro=8
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=4da246e4-4121-e311-93f4-b8ca3a5db7a1&vsro=8
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Clique no link  Entrar ou em Sua Conta/Pedidos para verificar os pedidos já cadastrados como  na figura abaixo: 
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Digite o seu usuário e senha e clique no botão entrar. 

usuario.sobrenomeusuario 

************** 
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Há dois jeitos de se encontrar o software desejado no sistema DreamSpark:  

Pesquisa pelo nome 

Digite o nome no campo e clique no botão pesquisar. 

  

 

Neste campo você 

consultar a 

disponibilidade de 

um programa 

digitando seu 

nome ou parte dele 

 
CLIQUE AQUI 



 

Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação – IFTM Câmpus Paracatu – Outubro/2014 

 

Clique sobre o software desejado na lista. 
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Consulta a lista completa de softwares 

Clique no link como indicado abaixo. 

  

 

Ao clicar em 

DreamSpark 

Premium você tem 

acesso a lista 

completa de 

softwares 

CLIQUE AQUI 
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Clique em um dos produtos que aparece na lista. 

 

  

Listas completas 

por categoria 
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Adquirindo o software escolhido 

Escolha atenciosamente o produto de acordo com a versão que você deseja instalar e clique em Adicionar ao Carrinho de Compras. 

  

 

CLIQUE AQUI 
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Confira na guia Seu Carrinho de Compras os programas escolhidos e clique em Retirada para efetuar a aquisição do software. 

  

Não deixe de conferir os dados, 

como versão do programa e 

linguagem. Os programas são 

todos gratuitos devido a 

parceira com a Microsoft. 

CLIQUE AQUI 
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Leia atentamente o Contrato e logo após clique no botão Aceitar. 

 CLIQUE AQUI 

O Contrato apresenta 

informações 

importantes sobre o 

licenciamento e 

distribuição do sistema. 
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Digite seu nome, sobrenome e Email e clique em Proseguir Com o pedido. 

 CLIQUE AQUI 
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Nesta tela você já concluiu a aquisição do software. Para baixar clique me Iniciar Download 

 

 

CLIQUE AQUI 

. Informações como 

versão do software ou 

serial a ser utilizado 

na instalação 

aparecerão nesta área 
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Siga o passo a passo abaixo e instale o programa desejado. Este instalador só funciona em versões do Microsoft Windows. 
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Perguntas e Respostas 

1. O site do DreamSpark está disponível em outros idiomas? 

Sim. Você pode ver todos os idiomas disponíveis clicando na lista suspensa de idiomas, localizada no canto superior direito da página. 

 

2. Que software da Microsoft é oferecido por este site? 

O DreamSpark possui toneladas de produtos! Você pode ver a lista inteira visitando a página de catálogo de software do aluno do 

DreamSpark. Ah, e a propósito, estas são as versões sérias para pessoas sérias. Estamos falando de material de primeira. 

 

3. Qual é a diferença entre o software Microsoft no DreamSpark e os produtos Microsoft que posso comprar na loja? 

Nenhuma! O DreamSpark oferece o mesmo software Microsoft completo que desenvolvedores profissionais pagam muito para comprar. 

Entretanto, por meio do DreamSpark, estamos oferecendo esse software diretamente para alunos como você sem custos, para aprimorar sua 

aprendizagem e habilidades por meio de atividades de design técnico, tecnologia, matemática, ciências e engenharia. Queremos dar a você a 

chance de explorar as ferramentas de software usadas nas empresas de hoje para ajudar a prepará-lo para ser um membro da próxima geração 

de desenvolvedores. 

 

4. Existe alguma limitação na forma como eu uso as ferramentas Microsoft obtidas por meio do DreamSpark? 

Você só pode usar as ferramentas e o software do DreamSpark para avançar na escola, desenvolver novas habilidades e avançar em etapas de 

pesquisa em ciências, tecnologia, engenharia ou matemática. Analise o contrato de licença antes de baixar o software para obter mais 

detalhes. 
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5. Poderei baixar TODOS os softwares disponíveis no programa DreamSpark? 

Sim. Todos os softwares no DreamSpark estão disponíveis para todos. 

 

6. Quantas cópias de um determinado produto da Microsoft posso baixar? 

Você pode baixar os softwares disponíveis em DreamSpark.com e instalá-los no seu computador pessoal. Você pode instalar o software 

baixado do DreamSpark duas (2) vezes, no mesmo computador ou em dois computadores diferentes (ex.: seu laptop e seu desktop). Para os 

produtos que requerem uma chave do produto, a mesma chave permite a você duas (2) instalações. 

 

7. Posso instalar meu software em dois computadores de uma vez? 

Sim, desde que você seja o proprietário de ambos os computadores e que ambos estejam sendo usados para fins educacionais. Amigos, 

família e colegas que não estejam matriculados em um curso não poderão acessar ou usar o software disponível neste site. 

 

8. Comprei um computador novo. Posso reinstalar meu software? 

Você tem permissão para instalar o software baixado do DreamSpark.com duas (2) vezes. 

 

9. Se meu download tiver o tempo limite expirado ou se eu for desconectado, como posso continuar a baixar o software e instalá-lo? 

O programa oferece um gerenciador de downloads, portanto, não se preocupe. Com ele, você pode iniciar, parar, pausar ou retomar seu 

download em qualquer ocasião. 
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10. Posso exibir meu histórico de downloads do DreamSpark? 

Sim. Uma lista dos softwares que você baixou está disponível na página Sua Conta/Pedidos.  

 

11. Como posso instalar software de imagens ISO? 

 

1. Grave um disco 

Se você precisar criar um disco de inicialização ou apenas quer criar uma cópia do software que baixou, é uma boa ideia gravar a 

imagem em disco. Dependendo do tamanho do arquivo, você poderá usar um CD ou um DVD. A maior parte do software disponível no 

DreamSpark é muito grande para caber em um CD e, portanto, o uso de DVDs em branco é uma boa ideia. Para gravar uma imagem 

ISO em um disco, você precisará:  

 Uma unidade de CD/DVD capaz de gravar DVD (procure um símbolo de DVD/R ou DVD/RW) 

 Um DVD em branco gravável compatível com seu gravador de DVD 

 Um programa de software capaz de gravar um disco de um arquivo de imagem 

 A maioria dos programas de criação de CD/DVD fornecem o recurso de gravar um disco de uma imagem. Algumas ferramentas 

freeware estão disponíveis, como ISO Recorder. Dentre os fabricantes de programas populares com esse recurso estão Nero e 

Roxio. 

 

Usar o ISO Recorder para gravar uma imagem em disco O ISO Recorder não é um programa que você pode iniciar, mas uma extensão 

para o shell do Windows. Ele permite que você clique com o botão direito do mouse em uma imagem ISO e escolha Copiar Imagem em 

CD. A seleção de Copiar Imagem em CD exibirá uma caixa de diálogo chamada Assistente de Gravação de CD (ou Assistente de 

Gravação de DVD se for uma ISO de DVD e se você estiver executando o Vista). Você pode aceitar os padrões aqui e escolher Avançar. 

Dentro de alguns minutos, seu CD estará pronto. 

https://e5.onthehub.com/WebStore/Account/YourAccount.aspx?ws=4da246e4-4121-e311-93f4-b8ca3a5db7a1&vsro=8
http://www.bing.com/search?q=iso+recorder&go=&qs=n&sk=&sc=8-12&form=QBLH
http://www.bing.com/search?q=nero&qs=n&sk=&sc=8-4&form=QBHV&scope=ScopeParameter
http://www.bing.com/search?q=roxio&FORM=BB07LB&PC=BB07&QS=n
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Agora que você gravou seu ISO em um DVD, pode tratá-lo como se tivesse comprado o software na loja. 

 

2. Montar uma imagem ISO 

  

   Se você não quiser ter o trabalho de gravar um disco, poderá montar a imagem ISO usando ferramentas de terceiros.  

OBSERVAÇÃO: se você baixou um sistema operacional como Windows Vista, XP, Windows Server, etc., não tente montar a 

imagem em seu sistema operacional atual para instalá-lo. Uma unidade montada é "lembrada" pelo sistema operacional e pelas 

ferramentas de montagem, mas não existirá entre as reinicializações. Se estiver tentando instalar um sistema operacional, 

sempre grave um DVD e verifique se a BIOS está configurada para tentar reinicializar da unidade de DVD como parte da 

sequência de inicialização.  

Montar é o processo de criar temporariamente uma unidade virtual em seu computador com o conteúdo do pacote ISO carregado nele, 

como se você tivesse inserido um DVD em uma unidade de DVD existente. São necessárias ferramentas de terceiros para montar uma 

imagem ISO. As ferramentas de criação de CD e DVD mais comuns permitirão que você monte uma imagem ISO e muitos utilitários 

freeware também estão disponíveis. Ferramentas Daemon são uma ferramenta gratuita e popular que permite montar imagens ISO.  

 

Para montar uma imagem usando Ferramentas DAEMON: 

1. Baixe Ferramentas DAEMON para seu sistema operacional atual. 

2. Instale o DAEMON Tools. Uma reinicialização do sistema será necessária. 

3. Quando for solicitado, reinicie seu computador. 

4. A instalação do DAEMON Tools continuará após a inicialização do seu sistema operacional. Talvez você receba alguns avisos 

notificando que a instalação está tentando continuar. Deixe a instalação continuar. 

5. Escolha as opções que você deseja instalar. Você precisa dos arquivos principais e dos atalhos. A Barra de Pesquisa é uma 

publicidade opcional que você pode evitar instalar com segurança. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_image
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_image
http://www.daemon-tools.cc/downloads
http://www.daemon-tools.cc/downloads
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6. A partir de agora, você poderá montar imagens ISO clicando com o botão direito no ícone das Ferramentas DAEMON em sua barra 

de tarefas e seguindo essa sequência de menu: CD/DVD Rom virtual | Dispositivo 0: [Letra:] | Montar imagem. Observe para qual 

letra de unidade você está montando. 

7. Isso abrirá uma caixa de diálogo permitindo que você navegue pelos arquivos e os abra. Selecione o arquivo ISO ou .IMG que você 

baixou do DreamSpark e clique em Abrir para montar a imagem. 

8. Agora você pode acessar a imagem como se fosse um CD ou DVD indo para meu computador e clicando duas vezes, executando 

automaticamente ou explorando o conteúdo da unidade virtual (a letra da unidade é a mesma utilizada acima). 

Executar software de uma imagem ISO montada: Assim que seu arquivo ISO estiver montado, você verá uma nova unidade aparecer no 

painel do seu computador (Windows 7). Você poderá interagir com essa unidade virtual se tiver um CD carregado nela — clicando com 

o botão direito do mouse nela e escolhendo Reprodução Automática ou explorando-a e escolhendo Setup.exe e assim por diante. 

 

12. Eu tenho um Mac. Posso usar o DreamSpark? 

Sim, você pode. Entretanto, o software fornecido por meio do DreamSpark funciona em um sistema operacional Windows. Depois de instalar 

o Windows, você poderá baixar produtos do DreamSpark. Para obter ajuda adicional, consulte Instalando o Windows e as ferramentas de 

desenvolvedor em seu Mac. 

https://www.dreamspark.com/Support/FAQ/Default.aspx#ast3
http://msdn.microsoft.com/library/windows/apps/jj945492.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/windows/apps/jj945492.aspx

