
Azure Dev Tools for Teaching Access

 

 Troubleshooting Guide

O Azure Dev Tools for Teaching agora está sendo administrado diretamente 
pela Microsoft, e não pela loja virtual da Kivuto. Acessar o Azure Dev Tools for 
Teaching pela Microsoft, pode ser diferente de como você acessava sua 
assinatura do Imagine através da Kivuto.

A Microsoft administra o acesso por meio de uma Conta da Microsoft (MSA). 
Essas contas podem ser endereços de e-mail pessoais (@gmail, @outlook, 
@hotmail) ou endereços de e-mail da organização (@university.edu, 
@university.ac.uk). De qualquer maneira, é a maneira universal de acessar 
todos os produtos e serviços da Microsoft. Se você tiver uma assinatura do 
Office365, qualquer conta associada a essa assinatura também será um MSA. 
Se você tiver configurado um Azure Active Directory (AAD), qualquer conta 
nesse diretório também será uma MSA.

Para o Azure Dev Tools for Teaching, abrimos o acesso a todos os usuários que 
estão no mesmo domínio que o administrador da inscrição. Por exemplo, se o 
seu endereço de e-mail de administrador da assinatura for 
‘itadmin@university.edu’, todos os alunos que fizerem login com o endereço 
‘student@university.edu’ receberão acesso. Se os seus alunos não receberem 
um endereço de e-mail da organização por meio de sua instituição, fornecemos
a possibilidade de uma lista de permissões (whitelisting) para gerenciar o 
acesso.

Perguntas gerais:

P: Sua universidade tem uma assinatura do Office (O365)?

R: Se a resposta for "Sim", seus alunos não terão problemas para fazer login 
com as credenciais fornecidas pela universidade.

P: Você tem seus alunos associados a um Azure Active Directory?

R: Se a resposta for "Sim", seus alunos não terão problemas para fazer login 
com as credenciais fornecidas pela universidade.

P: Você fornece endereços de e-mail para seus alunos?

R: Se a resposta for "Sim", seus alunos deverão usar esses e-mails para fazer 
login. Eles também precisarão tornar esses endereços de e-mail em contas 
Microsoft, um processo simples e gratuito. Se a resposta for "Não", você 
precisará gerenciar esses usuários conosco. Para iniciar o processo de 
gerenciamento de acesso, contate o suporte.

 

Instruções para os alunos:

http://university.edu/
mailto:student@university.edu
mailto:itadmin@university.edu
http://university.ac.uk/


 

 

Vá até este link: https://aka.ms/

Na primeira vez em que clicarem neste link, eles serão solicitados a fazer login 
e assinar os Termos e Condições do Azure Dev Tools for Teaching (mostrado 
abaixo). Se eles não concluírem essa etapa, não poderão acessar o Azure Dev 
Tools for Teaching. Nós também fornecemos um link de suporte nesta página, 
caso estejam tendo problemas para acessar.

Após o login, nossos sistemas validarão o endereço de e-mail com uma 
assinatura ativa do Azure Dev Tools for Teaching e colocarão o aluno no Centro 
de Educação (mostrado abaixo). Aqui eles poderão baixar softwares e acessar 
materiais didáticos gratuitamente.

 

https://aka.ms/devtoolsforteaching


Se os alunos receberem essa mensagem quando fizerem login no 
Azure Dev Tools for Teaching:

CONFIRME:

Se você estiver efetuando login com um endereço de e-mail universitário 
(exemplo: John.Smith@university.edu) será necessário criar uma MSA com esse
endereço de e-mail. Criar uma conta é gratuito e leva apenas alguns minutos. 
Ter uma conta da Microsoft permitirá que você faça login automaticamente em 
todos os seus produtos da Microsoft com um único nome de usuário e senha.

OU:

Se você estiver fazendo login com um endereço de e-mail pessoal (exemplo: 
John.Smith@e-mail.com) mas também

tem um endereço de e-mail universitário, tente usar o endereço de e-mail da 
universidade. Se você já efetuou login na loja virtual da sua instituição com um
endereço de e-mail pessoal (exemplo: @gmail, @yahoo, etc) ou não possui um 
endereço de e-mail universitário, será necessário criar ou vincular uma conta 
da Microsoft ao seu endereço de e-mail pessoal (exemplo: @gmail, @yahoo, 
etc).

Se os alunos já tiverem uma conta da Microsoft (por exemplo, uma 
conta usada para jogar jogos do XBOX), e precisar anexá-la à sua 

mailto:John.Smith@e-mail.com
mailto:John.Smith@university.edu


conta de usuário do Azure Dev Tools for Teaching (a mesma conta 
usada para acessar a Kivuto Webstore)

Vá para account.microsoft.com

Faça login com as credenciais da sua conta da Microsoft

Selecione "Suas informações" no menu superior da faixa de opções. Clique 
em ‘Gerenciar como você entra na Microsoft’ – você será solicitado a 
confirmar sua identidade com um código enviado por e-mail. Verifique sua 
caixa de entrada do e-mail pessoal para obter o código do Time de Contas da 
Microsoft.

Digite o código enviado por e-mail

Clique em "Adicionar e-mail" à sua conta e insira o endereço de e-mail da sua
universidade.

Na próxima vez que você fizer login, você poderá usar o endereço de e-mail da 
sua universidade para acessar o seu Azure Dev Tools for Teaching.

http://account.microsoft.com/


Em caso de outras dúvidas estou à disposição por este E-mail ou através do 
telefone 0800 761 7454 opções 2 > 4. 


