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Tudo o que precisa de saber
Rui Alexandre | Sqédio
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Plataforma 3DEXPERIENCE



A Plataforma 3DEXPERIENCE

Um ecosistema integrado de aplicações e 
ferramentas para estudantes e professores
colaborarem - a partir de qualquer lugar



Novos desafios para Escolas e Professores
COLABORAÇÃO

TOUCH/MOBILE

O ENSINO EVOLUIU



Novos desafios para Escolas e Professores
SALAS DE AULA VIRTUAISCRISE GLOBAL

GASTOS CONTROLADOS



As Escolas precisam de uma solução
verdadeiramente conectada

Professores de Hoje

Lutam com informação desconectada

Professores de Amanhã

Querem uma solução integrada e conectada



A plataforma é um espaço
comum onde toda a gente
pode trabalhar em conjunto, 
independentemente da sua
função, dispositivo, sistema
operativo e localização.

3DEXPERIENCE:
Uma Plataforma
Académica e
Empresarial

Marketing

Vendas

Compras

Design
Industrial

Produção
Externa

Contabilidade
e Finanças

Gestão
Executiva

Qualidade

Produção

Projeto e
Engenharia

Simulação

RH

IT



Tudo o que precisa – num único lugar
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SOLIDWORKS + 3DEXPERIENCE

 A plataforma:

 Possibilita aos seus estudantes a colaboração
fora da sala de aula

 Abre ferramentas e fluxos de trabalho que vão
para além das capacidades do SOLIDWORKS

 O melhor de dois mundos ao seu alcance
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Plataforma 3DEXPERIENCE – Proposta de Valor

 Unir Educadores e Estudantes num ecosistema
integrado que potencia a inovação e a colaboração

 Ferramentas para projetar, otimizar, organizar e 
gerir, colaborando em conteúdos em tempo real

 Inovar, colaborar e criar conteúdos em qualquer
lugar, em qualquer altura e em qualquer dispositivo
– incluindo Macs e tablets!

 Tudo na cloud, sem instalação e trabalhos de IT 
adicionais

 Assegurando a continuidade da aprendizagem
durante uma crise global
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Plataforma 3DEXPERIENCE – Roles e Apps

O que é um Role (ou Perfil)?

 Um Role corresponde à função de uma
certa pessoa no contexto da sua
organização (Projetista, Marketer, 
Designer, Diretor…). É uma coleção de 
apps que permite que esta pessoa
complete as suas tarefas melhor e mais
rapidamente.

O que é uma App?

 Uma App é uma ferramenta individual 

de que alguém precisa para completar o 

seu trabalho

Roles

Apps
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Plataforma 3DEXPERIENCE – Estrutura

AppsRoles Dashboards
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Áreas principais da plataforma

Roles

Apps

Bússola

Tabs
Colaboração Social
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Collaborative Business & Industry Innovator
para Educação

Packaging 3DEXPERIENCE Edu

3D Designer

3DEXPERIENCE Engineer

Project 
Collaborator
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Collaborative Business & Industry Innovator
para Educação

Packaging 3DEXPERIENCE Edu

3D Designer

Modelação CAD de nova geração, 
baseada no browser, preparando

os engenheiros do futuro

► Conectar os estudantes num único escosistema
para facilitar a colaboração e possibilitar a 
criação de salas de aula virtuais

► Ensinar em Chromebooks, Macs ou tablets –
tudo na cloud sem instalação e trabalho de IT 
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O que está incluído no 3D Designer for Education?

Uma ferramenta de modelação 3D 
baseada no browser que permite a 
criação de modelos paramétricos e inclui
automatismos de IA.

Uma ferramenta de modelação 3D por 
sub-divisão (sub-D) baseada no browser 
para criação rápida de formas orgânicas, 
mais intuitiva e fácil de aprender.

Planeamento de tarefas e monitorização
da execução para professores e alunos. 
Obrigatório para projetos em equipa.

A peça central da plataforma – juntar as 
equipas de estudantes num único
ecosistema para inovação sustentável, 
com comunicação rápida e melhorada.

Collaborative
Business
Innovator

Fornece ferramentas e apps para 
organizar, gerir e colaborar em conteúdos
em tempo real.

Collaborative
Industry
Innovator

Permite que o SOLIDWORKS Desktop e a 
plataforma 3DEXPERIENCE comuniquem
bilateralmente.
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O que está incluído no 3D Designer for Education?

Collaborative Business & Industry Innovator para Educação

3DDashboards Comunidades 3DSwym 3DPlay 3DDrive & 3DSpace

xDesign xShape SW Connector Project Planner
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Collaborative Business & Industry Innovator
para Educação

Packaging 3DEXPERIENCE Edu

3D Designer

3DEXPERIENCE Engineer

Project 
Collaborator
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Collaborative Business & Industry Innovator
para Educação

Project 
Collaborator

Packaging 3DEXPERIENCE Edu

Conecte, Colabore e 
Planeie

► Aprecie o poder colaborativo, a 
simplicidade e os benefícios da 
plataforma

► Contém SOLIDWORKS Connector e 
Project Planning
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Collaborative Business & Industry Innovator
para Educação

Packaging 3DEXPERIENCE Edu

“O Melhor das Marcas”

► Quer tudo? CAD, simulação, CAM, 
produção, colaboração, visualização
avançada, VR… e muito mais

► Um único pacote com tudo incluído

► Muito mais capacidades e fluxos de 
trabalho do que os que estão disponíveis
no SW Education Edition desktop

3DEXPERIENCE Engineer
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CATIA
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SIMULIA
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DELMIA
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Muito mais do que CAD…
3DDrive & 3DSpace3DDashboards

Centro de Controlo para Admins Grupos de Utilizadores
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ex: 3D Designer for Education

Packaging

3D Designer

SOLIDWORKS ConnectorProject Planner

S = 30 pack

M = 100 pack

L = 300 pack

XL = 900 pack

XS = 10 pack

Utilizadores
nomeados (email)



27

Benefícios da Plataforma para além do SOLIDWORKS

1 Todos os ficheiros na cloud, com gestão de revisões

2 Colaboração em tempo real, em qualquer dispositivo

Modelação orgânica sub-D com xShape3

Modelação na cloud, baseada no browser

Automatismos potenciados por Inteligência Artificial5

4

Projeto acelerado com sugestões de Machine-learning6
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Comunidade 3DSwym dedicada a Educadores

 Um local único para suporte e melhores
práticas 3DEXPERIENCE

 Necessário um login 3DEXPERIENCE

Handout 
incluído neste
webinar!
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Update Produtos Desktop
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Incluído no SOLIDWORKS Education Edition – Desktop

 SOLIDWORKS Premium (CAD 3D)

 SOLIDWORKS Simulation Premium (CAE)

 SOLIDWORKS Flow Simulation + HVAC, Electronics Cooling (CFD)

 SOLIDWORKS Motion (Mecanismos)

 SOLIDWORKS Plastics Premium (Injeção plásticos)

 SOLIDWORKS Sustainability (Impacto ambiental)

 SOLIDWORKS Electrical Professional (Esquemas elétricos)

 SOLIDWORKS CAM Professional (Maquinação até 2,5+2 eixos, torno)

 SOLIDWORKS Model Based Definition (Engenharia sem desenhos 2D)

 SOLIDWORKS Composer* (Documentação técnica)

 SOLIDWORKS Visualize Professional (Renderização avançada)

 MySolidWorks for Students (tudo sobre SOLIDWORKS)

 SOLIDWORKS PCB (Circuitos impressos, disponível por valor adicional)

*Composer agora incluído no mesmo número de série Education Edition
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 Peças flexíveis (componentes com formas diferentes sem 
recorrer a configurações ou novos ficheiros)

 Novo Detailing Mode em desenhos permite cotagem e 
anotação sem carregar o modelo 3D

 Continuidade de curvatura G3 em sketch

 Melhorias no offset e thicken de superfícies

 Criação de markups com devices não tácteis em 3D ou 2D

 Explicações melhoradas dos comandos (imagens/vídeos)

 Exportação para AR/VR

 Novidades no Simulation, Plastics, Composer, CAM…

 …e muito mais!

SOLIDWORKS 2020
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Licenciamento Pessoal
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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
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Disponíveis 2 níveis de licenciamento pessoal para estudantes e professores

SOLIDWORKS Student Access

 SSP = SOLIDWORKS Student Premium (>=60 licenças, SMS ativo)

Funcionalidade completa = SWEE

 Licença ‘1 ano’ (expira em 31/7/2022)

Um serial number diferente para cada escola

Ativações limitadas ao nº de licenças SWEE da escola

 SSS = SOLIDWORKS Student Standard (>=45 licenças, SMS ativo)

Funcionalidade básica = SOLIDWORKS Standard

 Licença ‘1 ano’ (expira em 31/7/2022)

Um único código fornecido pela Sqédio permite fazer o download

Ativações ilimitadas
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A partir de www.solidworks.com/studentpremium

Instalação de SSP – Universidades e Politécnicos

 SOLIDWORKS Student Premium (SSP):

 Introduzir em 1: Yes (XSEK12 aparece em baixo)

 Após o download, instalar com serial number fornecido pela Sqédio
à instituição de ensino (9020…)

A Sqédio recomenda fortemente a disponibilização aos alunos do Student Premium. Esta versão contém todo o software e 
proporcionará acesso a ferramentas importantes para uma aprendizagem completa da solução. A instalação de ambas as 
versões pessoais também pode ser feita a partir dos DVDs fornecidos à escola, a partir de uma cópia dos mesmos disponível 
numa pasta partilhada na rede, ou a partir do link fornecido pela Sqédio. O serial number faz a diferenciação de versões.

http://www.solidworks.com/studentpremium
https://sqedio-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rborges_sqedio_onmicrosoft_com/EZ3N_W6KsGVIj0PH8sjUuKcBFbLB7lLI3kdaXcyrMbhmlg?e=kyFxrp
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A partir de http://www.solidworks.com/studentstandard

Instalação de SSS – Escolas Secundárias e Profissionais

 SOLIDWORKS Student Standard (SSS):

 Após o download, instalar com serial number recebido por email
no endereço indicado (9020…)

Introduzir código fornecido pela Sqédio

http://www.solidworks.com/studentstandard
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Requisitos de Sistema

SOLIDWORKS 2020

 Recomendado: CPU 3.3GHz ou 
superior, Memória 16GB ou mais, SSD

 Obrigatório: sistema operativo 
Windows de 64 bits (Windows 10 ou 7 

SP1 até SW2020 SP5)

 SOLIDWORKS não corre em MacOS
(precisa de Bootcamp ou Parallels/Vmware)
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Programa de Certificação
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Beneficia escolas e estudantes

Porque é importante a Certificação?

 Abre portas ajudando os estudantes a demonstrar
competência em projeto e Engenharia

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

 Uma aferição de competências igual para
estudantes e profissionais

 Gratuito para escolas com SMS ativo

 11 Certificações disponíveis!
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11 Certificações disponíveis!

 CSWA - Academic

 CSWA - Simulation

 CSDA

 CSWP - Academic

 CSWP - Simulation

 CSWP - MBD

 CSWA - Additive Manufacturing

 CSWPA - Sheet Metal

 CSWPA - Weldments

 CSWPA - Surfacing

 CSWPA - Mold Tools

 CSWPA - Drawing Tools

…e também certificações
3DEXPERIENCE!

2015-2016/Guia_Certificacao_CSWA.pdf
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É fácil colocar o programa em prática

Certificação em 3 passos

1. Todas as instituições educacionais com SMS ativo devem ser Exam Providers

Basta preencher o formulário em:

https://app.smartsheet.com/b/form/7dc24a0f6b394aa7bbebee63428af4d2

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 exigência do exame

3. Os estudantes fazem os exames

Consultar processo completo aqui:
https://www.sqedio.com/docs/edu/2018_2019/EDU2018_2019_CSWA_Academic_Certification
_Provider.pdf

https://app.smartsheet.com/b/form/7dc24a0f6b394aa7bbebee63428af4d2
https://www.sqedio.com/docs/edu/2018_2019/EDU2018_2019_CSWA_Academic_Certification_Provider.pdf
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Certificação: começar aqui

 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

 Duas semanas de intervalo entre tentativas

 +310.000 CSWA’s em todo o mundo
https://3dexperience.virtualtester.com

Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA)

CSWASampleExam2007.pdf
https://3dexperience.virtualtester.com/
2015-2016/Guia_Certificacao_CSWA.pdf
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Foco na modelação sólida, conceitos de engenharia e montagem de assemblies

Como é o exame?
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SOLIDWORKS Accredited Educator Certification

Certificação para professores

 = Questionário Technology Educator Competency Exam + CSWA

 Disponível para instituições com SMS ativo
(um exame gratuito por professor)

 Consultar processo completo aqui:
https://www.sqedio.com/docs/edu/2018_2019/EDU2018_201
9_Educador_Acreditado_SOLIDWORKS.pdf

 Contacte-nos para saber mais (ralexandre@sqedio.pt)

https://www.sqedio.com/docs/edu/2018_2019/EDU2018_2019_Educador_Acreditado_SOLIDWORKS.pdf
mailto:ralexandre@sqedio.pt
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MySolidWorks.com
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My.SolidWorks for Students (e professores!)

 http://my.solidworks.com

 Acesso através do serial number SSP 
fornecido pela Sqédio à instituição de 
ensino (9020…)

 Plataforma de e-learning com mais de 
1.000 horas de vídeos gratuitos

 Curso de preparação para certificação 
CSWA e CSWP, conteúdos 3DX

 Para aceder, consultar processo 
completo aqui:
https://www.sqedio.com/docs/edu/20
18_2019/EDU2018_2019_MySolidW
orks_for_Students.pdf ou este vídeo

http://my.solidworks.com/
https://www.sqedio.com/docs/edu/2018_2019/EDU2018_2019_MySolidWorks_for_Students.pdf
https://www.solidworks.com/media/mysolidworks-students
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Curriculum e Recursos Online
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Site de lançamento educacional 2020-2021

www.solidworks.com/EDUlaunch

http://www.solidworks.com/EDUlaunch
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2 Manuais ‘Fundamentals’

• 3D Design and Simulation

• SOLIDWORKS Electrical

Seleção de capítulos dos manuais 
de formação comerciais

Disponíveis em Inglês

Disponível a partir de https://www.solidworks.com/edulaunch

Curriculum

Download a partir do
Customer Portal

Outros recursos disponíveis 
sem Login no Customer Portal

~400 pág. ~100 pág.

https://www.solidworks.com/edulaunch
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Curriculum

Curriculum educacional também
disponível para download dentro 
do SOLIDWORKS
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Curriculum – Ajude a moldar os próximos materiais

www.solidworks.com/educurriculumsurvey

http://www.solidworks.com/educurriculumsurvey
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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/


54

Sqédio

Recursos online

 Site geral da Sqédio – https://www.sqedio.com/

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

 Vídeo-galeria novidades 2020 – https://www.sqedio.com/video-galeria-
solidworks-2020/

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

 Formulário recrutamento – https://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://www.sqedio.com/
https://www.sqedio.com/edu/
https://www.sqedio.com/video-galeria-solidworks-2020/
https://www.sqedio.com/curso-online-introducao-ao-solidworks/
https://www.sqedio.com/form-recrutamento/
https://www.facebook.com/sqedio
https://www.youtube.com/user/sqedio
https://www.linkedin.com/company/sqedio
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SOLIDWORKS

Recursos online

 Site geral SOLIDWORKS – https://www.solidworks.com/

 Ajuda online – https://help.solidworks.com/

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

 Portal de Certificação – https://3dexperience.virtualtester.com

 Redes sociais:

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

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

 SolidWorksEdu

 www.twitter.com/SolidWorksEdu

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

https://www.solidworks.com/
https://help.solidworks.com/
http://www.solidworks.com/sw/education/certification-programs-cad-students.htm
https://3dexperience.virtualtester.com/
https://www.facebook.com/SOLIDWORKSEducation/
https://www.youtube.com/user/solidworks
http://www.twitter.com/SolidWorksEdu
https://grabcad.com/library
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SOLIDWORKS

Recursos online para professores e IT

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

 Currículo e recursos educacionais – https://www.solidworks.com/edulaunch

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

 Processo de Certificação –
https://www.sqedio.com/docs/edu/2018_2019/EDU2018_2019_CSWA_A
cademic_Certification_Provider.pdf

 Certificação para professores –
https://www.sqedio.com/docs/edu/2018_2019/EDU2018_2019_Educador
_Acreditado_SOLIDWORKS.pdf

 Guias de instalação: Student Premium – Rede da instituição (em breve 2020)

https://customerportal.solidworks.com/
https://www.solidworks.com/edulaunch
http://blogs.solidworks.com/teacher
https://www.sqedio.com/docs/edu/2018_2019/EDU2018_2019_CSWA_Academic_Certification_Provider.pdf
https://www.sqedio.com/docs/edu/2018_2019/EDU2018_2019_Educador_Acreditado_SOLIDWORKS.pdf
http://sqedio.com/docs/edu/2020_2021/SSS_Installation_Guide_ENG_2020.pdf
http://sqedio.com/docs/edu/2020_2021/EDU_SW_Network_Installation_Guide_ENG_2019.pdf
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Notas finais
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Logística

SOLIDWORKS Education Edition 2020-2021

 Clientes educacionais com SMS ativo em 31 
de Março de 2020 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 de licenças pessoais SSP serão 
enviados em breve por email

https://sqedio-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rborges_sqedio_onmicrosoft_com/EZ3N_W6KsGVIj0PH8sjUuKcBFbLB7lLI3kdaXcyrMbhmlg?e=kyFxrp
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SOLIDWORKS Apps for Kids – https://www.swappsforkids.com/

…e os mais pequenos?

https://www.swappsforkids.com/
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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
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O melhor pacote de sempre para professores e alunos de escolas com SMS

Em resumo: Principais novidades 2020-2021

1. Introdução da plataforma 3DEXPERIENCE Um novo paradigma de colaboração e 
produtividade

2. A mais recente versão do SOLIDWORKS SOLIDWORKS 2020, +200 novidades

3. Licenciamento pessoal SOLIDWORKS Student Premium (SSP)
SOLIDWORKS Student Standard (SSS)

4. Programa de Certificação abrangente 11 Certificações; Certificação de professores

5. MySolidWorks.com for Students +1.000 vídeos, preparação exame CSWA e CSWP

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

7. Software mais acessível Download pelo portal de cliente ou link Sqédio
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2020-2021

Uma Solução completa para Educação

Linha de 
software 
sem igual

Licenças de 
utilização 
pessoal

Curriculum e 
Recursos

Certificação e 
Comunidade

Apoio da  
Sqédio
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Facebook.com/sqedio

Youtube.com/sqedio

linkedin.com/company/sqedio

Perguntas, mais informações...

 Rui Alexandre

214227070

 ralexandre@sqedio.pt

http://www.sqedio.com/edu/

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