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1. Acessando o STUDENTserver da Bentley: 

Primeiramente, professores e alunos devem criar um perfil individual, utilizando o seguinte 

Códido Acadêmico:  

aAiZ3tc+lMxThkThDH7+uhseHNIq7WY6ox4ILfIDPlJCcDhkLB3yQA== 

Acesse ao nosso STUDENTserver e clique em “Register” 

 

2. Criando sua conta: 
• Adcione seu Códido Acadêmico no campo solicitado; 

• Adcione suas informações pessoais nos campos solicitados; 

• Envie sua solicitação, e brevemente um email de confirmação por parte da Bentley será 

enviado (Caso você não receba o email dentro de alguns minutos, por gentileza verificar 

em sua caixa de spam/lixo). 

 

3. Confirmando sua conta: 
• Clique no link enviado no email de confirmação para ativar seu perfil.  

Uma vez confirmado o seu perfil, você poderá logar e acessar tudo que o nosso STUDENTserver 

tem a oferecer. 

 

 

 

 

 

http://apps.bentley.com/StudentServer


4. Beneficíos incluídos em nosso STUDENTserver  
• Acesso a mais de 50 soluções do Portfólio Bentley;   

(Aquelas com ** após o nome da solução, não estão incluidas no portfólio acadêmico) 

• Treinamento sobre demanda; 

• Transcrições dos treinamentos. 

 

5. Baixando a solução: 
• Vá para o campo “Download” na página do STUDENTserver;  

• Você poderá procurar por sua solução de interesse através do filtro por linha de produto, 

ou por produto; 

• Quando encontrar sua solução de interesse, clique em “All Downloads”, abaixo da 

descrição da solução, procure a versão mais recente disponibilizada com o idioma de sua 

preferência, e clique no icone de download verde à direita para baixar o arquivo; 

• Uma vez que o instalador é baixado, abra-o e siga as instruções. Quando solicitado a 

ativação da solução escolhida, insira o Código Acadêmico no campo e ative a licença. 

 

6. Acessando o treinamento: 
• Vá para o campo “Learning” na página do STUDENTserver; 

• Procure a linha de produto para achar o treinamento da solução desejada.  

• Clique no nome da solução em azul para adquirir acesso ao link do pacote de treinamento 

na página do LEARserver, ou acesse o ponto de treinamento. 

• Clique no “find training” abaixo do curso interessado para abrir o material do curso para 

download ou para visualização; 

• Uma vez que, você tenha concluído um curso de nosso treinamento, você poderá 

visualizar e imprimir o certificado de conclusão na página do STUDENTserver; 

• Para visualizar uma lista de treinamentos recomendados aos estudantes, vá para o nosso 

pacote de treinamendo em nossa Communities.  

 

7. Fique conectado: 
• Participe da nossa comunidade acadêmica em nossa Bentley Communities  para ter acesso a 

informações de eventos futuros, sugestão de oportunidades de treinamentos, competição de 

desenhos e muitos mais; 

• Junte-se a gente em nosso Facebook Bentley Systems Student Center e Bentley Systems Brasil ; 

• Visite nossos canais no Youtube: Bentley Systems StudentCenter, Bentley Systems Brasil e  

Bentley topoGRAPH para visualizar treinamentos, e instruções com passo a passo e muito mais; 

• Nossa Biblioteca de Videos sob demanda onde você pode filtrar por solução e idioma. 

 

https://www.bentley.com/en/learn/for-students-and-educators/academic-programs/products-academic-select
http://apps.bentley.com/studentserver/Site/Download
http://apps.bentley.com/studentserver/Site/Learning
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/be_careers_network_for_academia/w/be_careers_network__wiki/26931.quickstart-learning-materials-to-get-started-with-bentley-software
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/be_careers_network_for_academia/w/be_careers_network__wiki/26931.quickstart-learning-materials-to-get-started-with-bentley-software
https://www.facebook.com/BentleySystemsStudentCenter
https://www.facebook.com/BentleyBrasil/
https://www.youtube.com/user/BentleyStudentCenter
file:///C:/Users/erik.costa/Desktop/Bentley%20Systems
https://www.youtube.com/channel/UCPMz41iqvArWJR6vSABVu5g
https://pages.info.bentley.com/videos/


8.  Ativando sua aplicação: 

Para validar/ativar a sua licença, basta você logar no  com o mesmo email e senha 
utilizado para acessar o nosso portal acadêmico, ou seja, os meus dados utilizados para criar o seu usuário.  
 
Tradicionalmente, a ativação do produto era por uma chave de ativação que era distribuída pela 
universidade para os seus usuários. Com o licenciamento CONNECT, a ativação do produto agora é 
gerenciada pelo login do usuário por meio do CONNECTION Client, que é instalado em cada máquina que 
usa os aplicativos da Bentley. 
Caso ele não esteja instalado, você poderá baixa-lo através do nosso próprio portal acadêmico.  

 
 

Para versões sem o “CL” na descrição no nome do produto, você poderá seguir os seguintes passos: 

Usando a chave de ativação (Site Activacion Key) você ativa suas licenças com os passos abaixo: 

*O código a ser usado para ativar a licença estará disponível na área de downloads* 

 



 

 


