PASSO A PASSO PARA SUA INSCRIÇÃO NO CURSO Curso de Segurança
Multidimensional nas Fronteiras 3ª edição NO SISTEMA APOLO-USP
Prezada/o aluna/o,
Informamos que o Sistema Apolo da Universidade de São Paulo (USP) é
responsável pela inscrição dos alunos no Curso de Segurança Multidimensional nas
Fronteiras 3ª edição, bem como pela emissão dos certificados de conclusão em caso de
aprovação no curso.
Mas, atenção! Após sua inscrição no Apolo ainda será necessário se matricular na
plataforma de ensino do curso, o Moodle Extensão USP, portanto, aguarde novas instruções
por parte da coordenação do curso.
Para se inscrever no Curso de Introdução aos Mercados de Insumos Agrícolas
Ilegais no Apolo basta seguir as instruções abaixo:
●

Acesse o link indicado como Faça sua Inscrição no Sistema Apolo, que estará
disponível no site www.esem.org.br a partir de 22/07/22. Ou clique na opção que
melhor lhe cabe abaixo:
a. Brasileiros que possuem diploma: link
b. Brasileiros que não possuem diploma: link
c. Estrangeiros: link

●

Informe o seu CPF e clique em “Avançar”.

●

Informe o seu e-mail, a data de nascimento e repita os caracteres da imagem. Feito
isso, clique em “Avançar”.

●

Se no passado você já se inscreveu em algum curso no Apolo, favor informar seu
Número USP para evitar seu recadastramento. Caso contrário, clique em “Se não
possuir [clique aqui]”.

●

Opção 1:

●

●

○
○

●

Ao clicar em “Se não possuir [clique aqui]” você será direcionado a uma
página para informar seus dados pessoais, atente-se ao preenchimento, pois
esses dados aparecerão em seu certificado.
Por fim, clique em “Inscrever”

Opção 2:
Após informar seu Número USP, verifique se seus dados estão corretos e
clique em “Confirmar” para concluir sua inscrição.

Feito a Opção 1 ou a Opção 2, espere alguns minutos e veja a caixa de entrada do
seu e-mail. Pois, você deverá ter recebido um e-mail:
○ Atenção! Leia-o atentamente antes de seguir para o próximo passo.

●

Tendo lido o e-mail, clique no link encaminhado e faça o upload dos documentos
comprobatórios exigidos pelo curso.
○ Atenção! Para anexar os documentos com sucesso primeiro clique em
“Browse”, escolha o arquivo, e por fim, clique em “Anexar”.

Anexados todos os documentos ficará a cargo da coordenação do curso em
aprová-los. Quando isso ocorrer você será notificado através de um e-mail, informando que
sua inscrição no curso foi confirmada.

Caso tenha seguido todos os passos acima e ainda encontre alguma dificuldade ou
reste alguma dúvida entre em contato conosco: canaldeduvidas_esem@usp.br.
Bom curso!
Equipe ESEM.

