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Um “Pacote de Engenharia” completo

SOLIDWORKS Education Edition

• (Muita) Simulação integrada

• FEA, CFD, Mecanismos, Plásticos, Sustentabilidade

• Renderização avançada de nível profissional

• Interface único, fácil de usar

• Fácil de aprender

• Cursos, tutoriais e Curriculum

• Os estudantes aprendem mais

em menos tempo!



SOLIDWORKS Education Edition 2017-2018

Incluído no SWEE

Não incluído no SWEE

(pode ser adquirido à parte

com nova configuração

sem SQL)



O que vem no DVD SWEE

SOLIDWORKS Education Edition 2017-2018

• SOLIDWORKS Premium (CAD 3D)

• SOLIDWORKS MBD (Engenharia sem desenhos 2D)

• SOLIDWORKS Simulation Premium (CAE)

• SOLIDWORKS Flow Simulation (CFD)

• Módulo Electronics Cooling + Módulo HVAC

• SOLIDWORKS Motion (Mecanismos)

• SOLIDWORKS Plastics Premium (Injeção plásticos)

• SOLIDWORKS Sustainability (Impacto ambiental)

• SOLIDWORKS Electrical Professional (Esquemas eléctricos)

• SOLIDWORKS Composer (Documentação técnica)

• SOLIDWORKS Visualize Professional (Renderização)

CAD

Simulação

Electrical

Composer

Equivalente 

comercial em €:



Novidades



25ª versão do SOLIDWORKS

SOLIDWORKS 2017 é a base

• Centenas de novidades

• Mais de 90% solicitadas pelos

utilizadores

• Melhorias em todas as áreas

• Portfolio multi-produto



Muitas novidades!

SOLIDWORKS 2017

• Interface de utilizador

• Contornos de sketch sombreados

• Melhorias no Sweep e Thread

• Fillets e chanfros intermutáveis

• Wrap sobre qualquer superfície

• Advanced Hole

• Desenhos de peças em espelho

• 3D Interconnect

• Exportação de animações para o Visualize

• Render de resultados de simulação

• ...e muito, muito mais!



3D Interconnect  - Suporte de outros sistemas CAD

Colaborar

Pro/E 16 – Creo 3.0

PRT, ASM

Solid Edge V18 – ST8

PAR, ASM, PSM
Inventor V6 – 2016

IPT, IAM (V11+)

CATIA V5R8 – V5R2016

CATPART, CATPRODUCT

*só no SW Premium

UG 11 – NX 10

PRT



Engenharia sem desenhos 2D

SOLIDWORKS MBD

• MBD = Model Based Definition

• Toda a informação de projeto e fabrico

incluída em vistas do modelo 3D, reduz

necessidade de desenhos 2D

• Add-in SOLIDWORKS

• Templates customizáveis

• Exportação para PDF 3D, eDrawings

• Incluído no SWEE e SEK, não no SDK



Desenho de esquemáticos elétricos

SOLIDWORKS Electrical Professional

• SOLIDWORKS Electrical Schematic (2D)

• Corre sem SOLIDWORKS

• SOLIDWORKS Electrical Professional (2D+3D)

• É necessário SOLIDWORKS Education Edition

• Projeto de sistemas eletro-mecânicos,
sistemas de controlo e potência

• Não serve para simulação de circuitos, 
programação de PLCs ou definição de PCBs

• Suporta o projeto de sistemas pneumáticos/hidráulicos

• Incluído no SWEE e SEK, não no SDK



Documentação técnica profissional e interactiva

SOLIDWORKS Composer

• Suporta a criação de todo o tipo de documentação técnica

• Instruções de montagem e manutenção, manuais
de produto, material de marketing

• Utiliza o modelo 3D SOLIDWORKS para criar:

• Imagens raster de alta resolução

• Ilustrações vectoriais com sombreado e silhueta

• Listas de materiais interativas

• Animações e conteúdos interativos em 3D

• Incluído no SWEE e SEK, não no SDK



Renderização e animação profissional de forma rápida, fácil e divertida

SOLIDWORKS Visualize Professional

• Permite abrir e combinar uma enorme variedade de formatos CAD e 3D

• Cria facilmente imagens de qualidade fotográfica

• Pode ser usado em paralelo com o SOLIDWORKS,

ou isoladamente

• É fácil criar materiais realistas

• Tem uma enorme biblioteca de materiais online

• Possibilita aceleração por hardware (nVidia GPU)

• Incluído no SWEE e SEK, não no SDK





Solução completa para gestão de informação de projeto

SOLIDWORKS PDM Professional Edu

• Suporta partilha de ficheiros, controlo de 
revisões, gestão de workflows, acesso 
web

• Disponível para compra nas mesmas 
quantidades da SWEE (60, 200, 500, 
2000+)

• Não inclui SQL (fornecido pela 
instituição)

• Enorme redução de preço face ao 
anteriormente disponível



Opções de licenciamento pessoal



Uma enorme vantagem em manter o SMS ativo

SOLIDWORKS Student Access

• Coloca o SOLIDWORKS nas mãos de

todos os estudantes, de forma legal

• Permite aos estudantes trabalhar em

qualquer local, quando quiserem

• Permite aos professores atribuir trabalhos

de casa

• Liberta recursos dos laboratórios

• Possibilita formação à distância



Disponíveis 2 níveis de licenciamento pessoal para estudantes e professores

SOLIDWORKS Student Access

• SEK = Student Engineering Kit (>=60 lics, SMS ativo)

• Funcionalidade completa = SWEE

• Licença ‘1 ano’ (expira em 31/7/2019)

• Um serial number diferente para cada escola

• Ativações limitadas ao nº de lics SWEE da escola

• SDK = Student Design Kit (>=45 lics, SMS ativo)

• Funcionalidade básica = SOLIDWORKS Standard

• Licença ‘1 ano’ (expira em 31/7/2019)

• Um único código fornecido pela Sqédio permite fazer o download

• Ativações ilimitadas



Em resumo: SOLIDWORKS Student Access

Education Edition (SWEE) Student Engineering Kit (SEK) Student Design Kit (SDK)

Utilização Salas de aula / laboratórios nas instalações da 

Escola / Universidade

Computadores pessoais de estudantes e professores (Student Access)

Para quem Todas as escolas com SMS ativo Escolas com >=60 lics e SMS ativo Escolas com >=45 lics e SMS ativo

Versão SOLIDWORKS SOLIDWORKS 2017 SP2.0

OS Windows 7, 8.1 ou 10 (64 bits) – Não corre no Windows 7 (32 bits), Windows XP, Windows Vista, MacOS

Media e instalação Mesmo DVD para todas, serial number faz a diferenciação. Download disponível para todas (SWEE no Customer Portal SOLIDWORKS)

Marca de água Sim, nos desenhos; mais ícone educacional nas peças e assemblies

Produtos incluídos SOLIDWORKS Premium (c/ Toolbox, PhotoView 360, Sustainability, Routing…); SOLIDWORKS Simulation 

Premium; SOLIDWORKS Flow Simulation (com módulos HVAC e Electronics); SOLIDWORKS MBD; 

SOLIDWORKS Plastics Premium; SOLIDWORKS Electrical Professional; SOLIDWORKS Composer; 

SOLIDWORKS Visualize Professional

SOLIDWORKS Standard

Termo de utilização Perpétuo 1 ano após instalação ou 31 Julho 2019, a data que chegar primeiro

Serial number começa por 9710 – nunca muda, diferente de escola para 

escola

9020 – muda todos os anos, diferente de escola para 

escola

9020 – muda todos os anos, igual para todas as 

escolas

Instalação e Activação Uma única activação licencia quase todos os 

produtos indicados anteriormente. SOLIDWORKS 

Composer necessita de um serial number próprio.

Uma única activação licencia quase todos os produtos 

indicados anteriormente. SEK de SOLIDWORKS 

Composer necessita de um serial number próprio.

Uma única activação licencia o SDK

Número de lics disponíveis O contratado para a escola Igual ao número de SWEE Ilimitado

Transferência de lics Possível Possível Não é necessária



A partir de http://www.solidworks.com/sw/education/SDL_form.html

Instalação de SEK e SDK

• SEK:

• Introduzir em 1: XSEK12

• Escolher a versão 2017-2018

• Após o download, instalar com serial number

fornecido pela Sqédio à instituição de ensino

• SDK:

• Introduzir em 1: <código fornecido pela Sqédio>

• Escolher a versão 2017-2018

• Após o download, instalar com serial number

recebido por email no endereço indicado

1.

Colocar Sqedio aqui

Dados pessoais

A instalação de ambas as versões pessoais também pode ser feita a partir dos DVDs fornecidos 

à escola, ou a partir de uma cópia dos mesmos disponível numa pasta partilhada na rede

http://www.solidworks.com/sw/education/SDL_form.html


Requisitos de Sistema

SOLIDWORKS 2017

• SOLIDWORKS

2017 só funciona em

sistemas operativos

Windows de 64 bits

• SOLIDWORKS não 

corre em MacOS

• Precisa de Bootcamp 

ou Parallels/VMware



Curriculum



Um excelente recurso de aprendizagem

Curso online Sqédio

• 10 sessões em vídeo com materiais oficiais SOLIDWORKS

• Ficheiros fornecidos

• Disponível de forma gratuita em http://www.sqedio.com/curso-online-

introducao-ao-solidworks/

http://www.sqedio.com/curso-online-introducao-ao-solidworks/


PDF “Fundamentals of 3D Design and Simulation”

Manual de qualidade profissional

• Seleção de capítulos de manuais de formação comerciais

• 345 pág, incluindo:

• 6 capítulos de conceitos essenciais

• 3 capítulos de simulation, motion, e flow

• Disponível em Inglês e Português (Brasil)

• Instituição de ensino não precisa de solicitar à Sqédio 

acesso ao PDF, download a partir do Customer Portal em 

http://www.solidworks.com/sw/education/fundamentals-3D-Design-Simulation.htm

http://www.solidworks.com/sw/education/fundamentals-3D-Design-Simulation.htm


Muitos meios de aprendizagem disponíveis

Curriculum

• Acesso livre no site solidworks.com

• http://www.solidworks.com/sw/industries/education/educator-curriculum.htm

• Acessível dentro do janela do SOLIDWORKS

• Todos os níveis de escolaridade

http://www.solidworks.com/sw/industries/education/educator-curriculum.htm


Curriculum

• Tutoriais

• +120 Tutoriais

• +90 Problemas de verificação

• Curriculum

• Guia de Instrutor

• +20 Projetos



Manuais e projetos

Curriculum

• Desenho CAD

• Simulação FEA

• Simulação CFD

• Simulação mecanismos

• Fórmula SAE / Fórmula Student

• F1 in Schools

• Projetos Sustainability

• Projeto estrutural ponte

• Projetos temáticos



Certificação



É fácil colocar o programa em prática

Certificação em 3 passos

1. Todas as instituições educacionais com SMS ativo
podem (e devem) ser Exam Providers

Basta preencher o formulário em

https://www.surveymonkey.com/r/RGCDXFG?sm=XCpX%2fPUD0QawcXdfZKqNPA%3d%3d

No ponto 8 indicar o serial number da instituição (9710XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX); no ponto 9 indicar

Depois poderão (e deverão) exibir o logo oficial

2. Professor(es) faz(em) exame CSWA

É importante para se familiarizarem com o processo e nível de competência
do exame

3. Os estudantes fazem os exames

https://www.surveymonkey.com/r/RGCDXFG?sm=XCpX/PUD0QawcXdfZKqNPA%3d%3d


Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA)

Certificação

• Avaliação de competências básicas em CAD 3D e desenho técnico

• Exame de 3 horas, disponível em Português (Brasil)

• 70% mínimo para passar

• Certificação válida em todo o mundo

• Listagem online com ligação a Linkedin

• Ferramenta de avaliação académica

para escolas e entidades nacionais

• ~160.000 CSWA’s em todo o mundo https://solidworks.virtualtester.com

CSWASampleExam2007.pdf
https://solidworks.virtualtester.com/
2015-2016/Guia_Certificacao_CSWA.pdf


Importantes benefícios

Certificação

• Ajuda os estudantes a demonstrar competência em projeto e engenharia

• Melhora o posicionamento do curso ao oferecer
uma certificação procurada pela indústria

• Gratuito para escolas com SMS ativo

• Exames adicionais

• Certified Sustainable Design Associate

• Certified SOLIDWORKS  Simulation Associate – FEA

• Certified SOLIDWORKS Professional

• Certified SOLIDWORKS Advanced Drawings
www.solidworks.com/cswa

http://www.solidworks.com/cswa


Certificação para professores

• SOLIDWORKS Accredited Educator Certification:

• = Questionário Technology Educator Competency Exam + CSWA

• Disponível para instituições com SMS ativo – um exame gratuito por professor

• Contacte-nos para saber mais



Recursos online



Sqédio

Recursos online

• Site geral da Sqédio – http://www.sqedio.com/

• Secção educacional site da Sqédio – http://www.sqedio.com/edu/

• Vídeo-galeria novidades 2017 – http://www.sqedio.com/video-galeria-solidworks-2017/

• Curso online Sqédio – http://www.sqedio.com/curso-online-introducao-ao-solidworks/

• Formulário recrutamento – http://www.sqedio.com/form-recrutamento/

• Redes sociais:

• https://www.facebook.com/sqedio

• https://www.youtube.com/user/sqedio

• https://www.linkedin.com/company/sqedio

• https://plus.google.com/+Sqedio3d

http://www.sqedio.com/
http://www.sqedio.com/edu/
http://www.sqedio.com/video-galeria-solidworks-2017/
http://www.sqedio.com/curso-online-introducao-ao-solidworks/
http://www.sqedio.com/form-recrutamento/
https://www.facebook.com/sqedio
https://www.youtube.com/user/sqedio
https://www.linkedin.com/company/sqedio
https://plus.google.com/+Sqedio3d


SOLIDWORKS

Recursos online

• Site geral SOLIDWORKS – http://www.solidworks.com/

• Ajuda online – http://help.solidworks.com/

• Certificação – http://www.solidworks.com/sw/education/certification-programs-
cad-students.htm

• Portal de Certificação – https://solidworks.virtualtester.com

• Redes sociais:

• https://www.facebook.com/SOLIDWORKSEducation/

• https://www.youtube.com/user/solidworks

Grabcad: Modelos 3D disponíveis – https://grabcad.com/library

http://www.solidworks.com/
http://help.solidworks.com/
http://www.solidworks.com/sw/education/certification-programs-cad-students.htm
https://solidworks.virtualtester.com/
https://www.facebook.com/SOLIDWORKSEducation/
https://www.youtube.com/user/solidworks
https://grabcad.com/library


SOLIDWORKS

Recursos online para professores

• Portal de cliente – https://customerportal.solidworks.com/

• Currículo e recursos educacionais –

http://www.solidworks.com/sw/industries/education/educator-curriculum.htm

• Blog para professores – http://blogs.solidworks.com/teacher

• Certificação para professores –

http://www.solidworks.com/sw/education/SolidWorksAccreditedEducatorCertific

ation.htm

https://customerportal.solidworks.com/
http://www.solidworks.com/sw/industries/education/educator-curriculum.htm
http://blogs.solidworks.com/teacher
http://www.solidworks.com/sw/education/SolidWorksAccreditedEducatorCertification.htm


My.SolidWorks.com for Students (e também professores!)

Recursos online

• http://my.solidworks.com

• Acesso através do serial number 

SEK fornecido pela Sqédio à 

instituição de ensino

• Mais de 400 vídeos de formação

• Curso de preparação para 

certificação CSWA

• Modelos 3D, fórum, ajuda, notícias...
http://my.solidworks.com/account/student-access

http://my.solidworks.com/
http://my.solidworks.com/account/student-access


Notas finais



Logística

SOLIDWORKS Education Edition 2017-2018

• Clientes educacionais com SMS ativo em 31 de 

Março de 2017 recebem a nova versão e podem 

fazer o download da mesma a partir do Portal de 

Cliente SOLIDWORKS ou de um link fornecido pela 

Sqédio

• Poderão ser enviados DVDs pelo correio a pedido 

da instituição 

• Códigos SEK serão enviados durante o mês de Maio 

por email



Quem é a Comunidade Educacional SolidWorks em Portugal?

Enorme presença Educacional



SOLIDWORKS Apps for Kids

…e os mais pequenos?

• Agora em Beta

• Várias aplicações disponíveis:

• Capture it

• Shape it

• Style it

• Mech it

• Show it

• Print it

• Experimente em
http://www.swappsforkids.com/! 

http://www.swappsforkids.com/


Acabei o meu curso – e agora?

• Envia-nos o teu currículo através de 

http://www.sqedio.com/form-recrutamento/

• Existem condições especiais para ti!

Contacta-nos (ralexandre@sqedio.pt)

Quero trabalhar 

nesta área

Quero criar a 

minha startup

http://www.sqedio.com/form-recrutamento/
mailto:ralexandre@sqedio.pt


O melhor pacote de sempre para professores e alunos de escolas com SMS

Em resumo: Principais novidades 2017-2018

1. A mais recente versão do SOLIDWORKS SOLIDWORKS 2017, +200 novidades

2. Novos produtos Visualize Pro, Composer, opção de PDM

3. Versões pessoais SEK para mais escolas SEK a partir de 60 licenças

4. Programa de Certificação mais abrangente CSWA, CSWP e mais; certificação de professores

5. MySolidWorks.com for Students +400 vídeos, preparação exame CSWA

6. Novos recursos para aprendizagem Curso online Sqédio, Manual em PDF

7. Software mais acessível Download pelo portal de cliente ou link Sqédio



Uma Solução completa para Educação

Linha de 
software 
completa

Licenças de 
utilização 
pessoal

Curriculum e 
Recursos

Certificação 
e 

Comunidade

Apoio da  
Sqédio



Para mais informações...

• Rui Alexandre

• 214227070

• ralexandre@sqedio.pt

• http://www.sqedio.com/edu/

Facebook.com/sqedio

Youtube.com/sqedio

plus.google.com/+Sqedio3d/

linkedin.com/company/sqedio

mailto:ralexandre@sqedio.pt
http://www.sqedio.com/edu/
https://www.facebook.com/sqedio
https://www.youtube.com/user/sqedio
https://plus.google.com/+Sqedio3d
https://www.linkedin.com/company/sqedio



