Download Solidworks
Para fazer o download do SOLIDWORKS é necessário possuir uma conta no Portal do Cliente
(Customer Portal), se você não possui a conta, acesse o nosso site www.uvw.com.br e siga o
procedimento Cadastro no Customer Portal.
1) Dentro do Portal, na categoria Download, clique em Downloads and Updates (Downloads e
atualizações). No canto superior direito você pode alterar o idioma caso necessário.

2) Selecione a versão em Select Version (ano), e o Service Pack, ou seja, a atualização do
SOLIDWORKS, e clique no SOLIDWORKS Products respectivo ao Service Pack escolhido.

3) Leia os termos e condições (clique em Portuguese/Brazil para facilitar a leitura) e se você
aceitar, clique em Accept Agreement & Continue, se você discordar clique em Decline
Agreement.

4) Clique em Download.

5) O Download de um executável chamado SolidWorksSetup.exe (Aproximadamente 30MB)
será iniciado. Ao finalizar, abra-o.

6) Clique em Unzip para extrair os arquivos e após extrair clique em Ok.
7) O Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS abrirá, selecione a última opção Baixar e
compartilhar todos os arquivos. Criar instalações individuais ou imagens administrativas
em múltiplas máquinas com apenas um download, e clique em Avançar. (Essa opção salva
os arquivos de instalação na máquina)

8) Habilite os seus produtos marcando-os nas caixas conforme a imagem abaixo e insira os
seus respectivos seriais.

9) Se você aceitar os termos do SOLIDWORKS marque a caixa conforme a imagem abaixo, e
clique em “Fazer o download agora”. Analise o tamanho do download, cada versão do
SOLIDWORKS possui a sua quantidade de arquivos, geralmente ela sempre é maior do que 10
GB, então reserve para o download um bom período pois ele requer bastante tempo.

10) Ao clicar em Fazer o download agora o Gerenciador de Instalação do SOLIDWORKS, irá
para a tela abaixo, em seguida, aguarde o fim do download.

Obs.: O local no qual os arquivos do download estarão armazenados, por padrão ficarão no
seguinte caminho: C:\Users\Admin\Documents\SOLIDWORKS Downloads\SOLIDWORKS
ANO SP0X. Se você deseja instalar o SOLIDWORKS em outros computadores, basta copiar a
pasta SOLIDWORKS ANO SP0X, e você será capaz de instalá-lo em outras máquinas, não é
necessário um novo download.
Após o download siga o procedimento de Instalação do SOLIDWORKS.

