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Instruções para Criação de Conta na Azure tools for 

Teaching (Assinatura ICMC-USP) 

Acesse o link e siga as instruções para se inscrever (no menu "Enroll or Renew" da página).  

https://aka.ms/devtoolsforteaching 

 

A tela da Microsoft para “Sign in” será mostrada.  

• Caso já tenha uma conta Microsoft (que você usa para acesso ao Skype, Xbox etc) faça o 

login com esta conta.  

• Se não se lembrar da senha, pode clicar no link “Não consegue acessar sua conta” para 

recuperá-la.  

•  Se não tem ainda uma conta Microsoft, crie uma no link “Crie uma”. 

 

 

https://aka.ms/devtoolsforteaching
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Após o acesso utilizando a conta Microsoft, será solicitada a verificação acadêmica para validar sua 

inscrição. Neste passo você deve informar, obrigatoriamente, o seu e-mail do ICMC (somente alunos e 

docentes do ICMC). Sua conta deve ter o domínio @icmc.usp.br. É com este e-mail que sua inscrição para 

uso dos benefícios do Azure Dev Tools for Teaching do ICMC será validada. 

 

Uma mensagem será enviada ao e-mail informado no passo anterior (@icmc.usp.br), com um link para 

ativação da conta no Azure Dev Tools for Teaching. 

 

Ao clicar no link para ativação da conta, sua conta é verificada e seu acesso ativado para utilizar os 

benefícios do programa. Para isso, aceite os termos do programa como mostrado na tela. 



 

 
Seção Técnica de Informática 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação | Universidade de São Paulo | 
Av. Trabalhador São-carlense, 400 ∙ Centro ∙ São Carlos-SP ∙ CEP 13566-590 ∙ Brasil ∙ www.icmc.usp.br 

 

 

 


