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1. Baixe o IntelliJ IDEA para sua plataforma
O IntelliJ IDEA é multiplataforma e roda em Windows, Mac OS X e Linux.
Você pode baixar a última versão para todas as plataformas no site oficial.
Versões mais antigas estão disponíveis para download aqui.

2. IntelliJ IDEA Community Edition ou Ultimate?
Desenvolve com Java, Groovy, Scala ou Android? Pegue o IntelliJ IDEA Community Edition, gratuito e opensource.
Desenvolve para Web ou Enterprise? Obtenha o IntelliJ IDEA Ultimate, com avaliação de 30 dias e um conjunto
exclusivo de ferramentas de desenvolvimento e suporte a frameworks.
Para mais detalhes veja a comparação de edições, feature a feature.

3. Consigo o IntelliJ IDEA Ultimate de graça?
Se você contribui para um projeto opensource, mostre-nos seus commits e consiga uma licença pessoal de graça!
Se você é estudante peça para seu professor ou instrutor obter uma licença de sala de aula gratuitamente!
Se você trabalha para uma empresa, convença seu gestor a obter uma licença comercial!

4. Como instalo o IntelliJ IDEA na minha plataforma?
Windows: Execute o arquivo .exe e siga os passos no Assistente de Instalação (Installation Wizard).
Mac OS X: Abra o pacote .dmg e arraste o IntelliJ IDEA para o diretório de Aplicações (Applications).
Linux: Desempacote o arquivo .tar.gz e rode o script bin/idea.sh.

5. Como customizo o IDE logo da primeira vez?
Quando você lançar o IDE pela primeira vez já será sugerido que você escolha os plugins que gostaria de usar. Mais
tarde você pode alterar essa seleção em Settings Plugins.

6. Estou acostumado com outro IDE. O que fazer?
Se você trabalhou com o Eclipse antes sugerimos que leia o guia de migração. Prepare-se para mudar sua vida, para
melhor!

7. Como começo com o IntelliJ IDEA?
Veja nossos tutoriais e guias "How To" neste site.
Siga nosso canal no YouTube e assista nossos video tutoriais.
Veja o mapa de atalhos em Help Default Keymap Reference ou em nosso site.

8. Como mando feedback?
A maneira mais fácil e eficiente de ser ouvido é enviar uma issue no YouTrack, nosso gerenciador de tarefas.
Tem um problema, ou mesmo uma sugestão para deixar a usabilidade melhor? Não hesite em criar uma issue. Nosso
time de desenvolvimento vai te ajudar muito em breve.
Outra opção de enviar feedback ou obter ajuda através da comunidade de desenvolvedores é perguntar no nosso fórum
de discussões. Lá há uma boa chance de alguém já saber a solução.
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