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Guia de compra de licenças para estudantes 
 Este guia é voltado para estudantes – caso você deseje comprar licenças para a sua instituição ou caso 

seja um docente (que não está também fazendo um mestrado ou doutorado), veja este outro documento 

para ter acesso ao guia de compra para instituições e docentes: 

https://www.maxqda.com/wp/wp-content/uploads/MAXQDA_Guia_de_compra_ptbr.pdf 

 

 Mora no Brasil, deseja comprar o MAXQDA com fundos públicos ou fundos de bolsas de pesquisa e 

necessita de uma nota fiscal local de uma empresa localizada no Brasil? Ou precisa ter o número do seu 

projeto de pesquisa na nota fiscal? Veja a última página deste guia para ver como prosseguir. 

 

 

 

Para comprar uma licença para estudante do MAXQDA através da nossa loja online, siga os seguintes passos: 

 

• Passo 1: Vá para o site da MAXQDA (www.maxqda.com) e selecione “Licenses” e depois “For Students / 

PhD Candidates” no menu superior: 

 

• Passo 2: A página para estudantes carregará. Nela, deslize para baixo até encontrar as quatro opções que 
temos para estudantes: 6, 12 ou 24 meses. Clique no botão „Order“ para selecionar a opção que mais se 

adequa às suas necessidades 

 

https://www.maxqda.com/wp/wp-content/uploads/MAXQDA_Guia_de_compra_ptbr.pdf
http://www.maxqda.com)/
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• Passo 3: Será carregada a página do acordo de licença. Nela, é explicado que a licença para estudante só 
pode ser comprada se forem respeitadas as seguintes condições: 

o 1. Este tipo de licença só pode ser comprador por estudantes (técnico/tecnológico, bacharelado, 

mestrado ou doutorado) – logo, apenas pessoas com um carteira de estudante ou um certificado 
de matrícula válido no dia da compra. Um estudante não pode comprar mais de uma licença ao 

mesmo tempo. 

o 2. Este tipo de licença não pode ser comprado por instituições. 
o 3. Este tipo de licença deve ser instalado apenas em computadores privados (não podem ser 

instalados em computadores públicos – por exemplo, em laboratórios de informática). 

o 4. Este tipo de licença deve ser usado apenas para fins acadêmicos (ex: teses, artigos, pesquisas, 
etc). O uso em empresas privadas ou públicas deste tipo de licença é proibido. 

o 5. Este tipo de licença não pode receber um upgrade. Isso significa que se você decider comprar o 

“MAXQDA Standard”, você não poderá fazer um upgrade para o “MAXQDA Analytics Pro” antes 
da expiração da sua licença. 

o 6. Este tipo de licença tem validade de 6, 12 ou 24 meses. Caso deseje, ao fim do período é 

possível comprar uma nova licença de estudante – o que extenderá a sua licença atual. 
 

Se você concorda com os termos descritos acima, clique no botão “I agree to the terms of the license 

agreement and want to order” localizado na parte inferior da página. 

 

• Passo 4: Será carregada uma página com um formulário. Preencha-o com os seus dados: 

o Last name: sobrenome 
o First name: nome 

o E-mail 

o School/University: o nome da sua instituição 
o Field of Study: o seu campo de estudo, por ex: Psicologia, Sociologia, Direito etc. 

o Marque “I am a student” se você estiver fazendo um Bacharelado ou Mestrado. Marque “I am 

a phd candidate” se você estiver fazendo um doutorado. 
o Country: Selecione o país onde você mora 

o For what purposes are you planning on using MAXQDA: Descreva brevemente o que você 

deseja analisar com o MAXQDA, por exemplo: “analisar grupos focais” ou “analisar 
transcrições”. Você pode preencher em português. 

• Passo 5: Após preencher os seus dados, deslize a página um pouco para baixo e clique em “Upload file(s) 

(max. 2)” para nos enviar uma versão escaneada (ou foto com boa qualidade) de um documento que 
comprove que você é realmente um(a) estudante.  
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Nós aceitamos os seguintes documentos: 

o Carteira de estudante com o seu nome e data de validade. Caso a sua carteira não possua data 

de validade, envie-nos também uma captura de tela do portal online da sua universidade onde 

se possa ver o seu número de matrícula e que você está matriculado na instituição. 

 

Ou 

 

o O seu histórico escolar atual emitido pela sua universidade. 

 

Ou 

 

o Comprovante atual de matrícula emitido pela sua universidade. 
 

Nós não aceitamos os seguintes documentos:  

o Carteira de estudante expirada,  
o Carteira de estudante sem data de validade,  

o Apenas uma captura de tela do site da sua universidade (sem enviar também a sua carteira de 

estudante escaneada). 
 

Após selecionar o arquivo que você nos enviará, clique em “Start student status verification” para 

confirmar. Uma página de confirmação será carregada com a explicação de que o processo de verificação 

durará até 2 dias úteis.  

Assim que o seu pedido for processado, você receberá um e-mail com um link para finalmente comprar o 

seu MAXQDA na nossa loja online: 
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Após clicar no link do e-mail, a loja online do MAXQDA se abrirá com a sua opção de licença já selecionada. No 
menu superior direito presente nesta página é possível mudar a língua para Português e a moeda para Real 
(procure por “Brazilian Real” ou por “Real Brasileiro”), Euro ou Dólar. 

 

 

A partir daí, é só preencher este último formulário para finalizar a compra e receber o seu número de série 

do MAXQDA. Você poderá utilizar qualquer um dos principais cartões de crédito como Visa, MasterCard ou 

American Express. Nós também aceitamos pagamentos com o PayPal. 

 

 

Perguntas mais frequentes 
 

1) Moro no Brasil, desejo comprar o MAXQDA com fundos públicos ou fundos de bolsas de pesquisa e 

necessito de uma nota fiscal emitida por uma empresa localizada no meu país e com o número do meu 

projeto de pesquisa. O que devo fazer? 

Neste caso, recomendamos entrar em contato com um de nossos revendedores locais no Brasil para realizar a sua 

compra, pois a MAXQDA é uma empresa baseada em Berlim (Alemanha) e não emite notas fiscais brasileiras, apenas 

notas fiscais europeias. Além disso, os nossos revendedores brasileiros têm bastante experiência com formulários ou 

comprovantes que instituições públicas brasileiras possam pedir. Para ver a lista de nossos revendedores locais, veja 

esta página: maxqda.com/brasil/comprar  

Importante: O preço das licenças compradas a partir de revendedores pode ser um pouco diferente das vendidas 

diretamente na nossa loja online devido a custos e taxas locais. 

 

2) Como faco para renovar a minha licenca de estudante do MAXQDA que vai expirar em breve? 

 

É fácil: Simplesmente compre uma nova licença de estudante da mesma forma que você fez da primeira vez. O novo 

número de série que você receberá ao finalizar a compra irá substituir o número de série antigo. 

 

 

 

Contato 
 

Para perguntas e dúvidas por favor entre em contato com a nossa equipe de atendimento ao cliente: cs@maxqda.com  

 

 

https://www.maxqda.com/brasil/comprar
mailto:cs@maxqda.com

