
Curso Solar Fotovoltaico USP

Todas as instruções estão no

Instruções para realizar sua inscrição

Atenção: É necessário que o participante 
newtonraphson@gmail.com) ou 
(exemplo: newtonrap@usp.br; etc
(para criar conta do gmail entre no 

 

O conteúdo do curso fotovoltaico

- Curso 1: Introdução a Sistemas Fotovoltaicos, Dimensionamento e 

- Curso 2: Dimensionamento Avançado de Sistemas Fotovoltaicos Usando PVsyst

A inscrição em cada curso é feita separadamente. Assim, se desejar 
inscrever no Curso 1 e também no Curso 2.

 

 

I) Acesse o sistema Apolo pelo link
curso: 

Ou acesse diretamente através do seguinte endereço:

https://uspdigital.usp.br/apolo/inscricaoPublicaFormCursosOferecidosListar?oriins=W&codmnu=1447

 

 

 

 

Curso Solar Fotovoltaico USP 

Todas as instruções estão no site do curso é: www.sel.eesc.usp.br/cursosolar

Instruções para realizar sua inscrição

que o participante faça sua inscrição com um conta
ou emails institucionais ligados ao Google como
; etc). Caso não tenha, favor criar conta do “gmail

para criar conta do gmail entre no link:   https://www.google.com/intl/pt/gmail/about/

fotovoltaico é dividido em dois cursos (ou módulos): 

Introdução a Sistemas Fotovoltaicos, Dimensionamento e Instalação

Curso 2: Dimensionamento Avançado de Sistemas Fotovoltaicos Usando PVsyst

é feita separadamente. Assim, se desejar participar de amb
inscrever no Curso 1 e também no Curso 2. 

Inscrição no Curso 1 

Acesse o sistema Apolo pelo link, mostrado a seguir, que está na seção Inscrições no site do 

Ou acesse diretamente através do seguinte endereço: 

https://uspdigital.usp.br/apolo/inscricaoPublicaFormCursosOferecidosListar?oriins=W&codmnu=1447

www.sel.eesc.usp.br/cursosolar/ 

Instruções para realizar sua inscrição 

conta do “gmail”  (exemplo: 
como contas da USP, etc 

gmail” antes de continuar 
https://www.google.com/intl/pt/gmail/about/   ). 

Instalação 

Curso 2: Dimensionamento Avançado de Sistemas Fotovoltaicos Usando PVsyst 

participar de ambos, é necessário se 

, mostrado a seguir, que está na seção Inscrições no site do 

 

https://uspdigital.usp.br/apolo/inscricaoPublicaFormCursosOferecidosListar?oriins=W&codmnu=1447 



Você será redirecionado à seguinte página:

 

II) Selecione a unidade “Escola de Engenharia de São Carlos (São Carlos)

 

III) Clique em “Introdução a Sistemas Fotovoltaicos, Dimensionamento e Instalação”

 

 

 

 

 

Você será redirecionado à página mostrada abaixo:

Você será redirecionado à seguinte página: 

II) Selecione a unidade “Escola de Engenharia de São Carlos (São Carlos)

“Introdução a Sistemas Fotovoltaicos, Dimensionamento e Instalação”

Você será redirecionado à página mostrada abaixo: 

 

II) Selecione a unidade “Escola de Engenharia de São Carlos (São Carlos)” 

 

“Introdução a Sistemas Fotovoltaicos, Dimensionamento e Instalação” 



 

IV) Insira seu CPF e clique em “avançar” 

Você será redirecionado à página mostrada abaixo:

 

V) Preencha os campos exigidos e 

Pronto! Sua inscrição no Curso 1 está concluída. 

Agora, basta realizar o pagamento e enviar o comprovante. Para mais detalhes
pagamento e sobre como realizar o envio do comprovante, entre na seção “Investimento/Envio
Comprovante” no site do curso. Ou

http://www.sel.eesc.usp.br/cursosolar/?page_id=690

Caso também queira participar do Curso 2, continue lendo.

IV) Insira seu CPF e clique em “avançar”  

Você será redirecionado à página mostrada abaixo: 

V) Preencha os campos exigidos e clique em “avançar” 

Pronto! Sua inscrição no Curso 1 está concluída.  

Agora, basta realizar o pagamento e enviar o comprovante. Para mais detalhes
pagamento e sobre como realizar o envio do comprovante, entre na seção “Investimento/Envio
Comprovante” no site do curso. Ou acesse diretamente através do link abaixo:

http://www.sel.eesc.usp.br/cursosolar/?page_id=690 

Caso também queira participar do Curso 2, continue lendo. 

 

 

Agora, basta realizar o pagamento e enviar o comprovante. Para mais detalhes sobre as opções de 
pagamento e sobre como realizar o envio do comprovante, entre na seção “Investimento/Envio de 

: 



 

I) Acesse o sistema Apolo pelo link
curso: 

Ou acesse diretamente através do seguinte endereço:

https://uspdigital.usp.br/apolo/inscricaoPublicaFormCursosOferecidosListar?oriins=W&codmnu=1447

 

Você será redirecionado à seguinte página:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Selecione a unidade “Escola de Engenharia de São Carlos (São Carlos)”

Inscrição no Curso 2 

Acesse o sistema Apolo pelo link, mostrado a seguir, que está na seção Inscrições no site do 

Ou acesse diretamente através do seguinte endereço: 

https://uspdigital.usp.br/apolo/inscricaoPublicaFormCursosOferecidosListar?oriins=W&codmnu=1447

Você será redirecionado à seguinte página: 

II) Selecione a unidade “Escola de Engenharia de São Carlos (São Carlos)”

, mostrado a seguir, que está na seção Inscrições no site do 

 

https://uspdigital.usp.br/apolo/inscricaoPublicaFormCursosOferecidosListar?oriins=W&codmnu=1447 

 

II) Selecione a unidade “Escola de Engenharia de São Carlos (São Carlos)” 



 

III) Clique em “Dimensionamento Avançado de Sistemas Fotovoltaicos Usando PVSYST”

Você será redirecionado à página mostrada abaixo:

 

IV) Insira seu CPF e clique em “avançar”

 

 

 

Você será redirecionado à página mostrada abaixo:

III) Clique em “Dimensionamento Avançado de Sistemas Fotovoltaicos Usando PVSYST”

Você será redirecionado à página mostrada abaixo: 

IV) Insira seu CPF e clique em “avançar”  

Você será redirecionado à página mostrada abaixo: 

 

III) Clique em “Dimensionamento Avançado de Sistemas Fotovoltaicos Usando PVSYST” 

 



 

V) Preencha os campos exigidos e clique em “avançar”

Pronto! Sua inscrição no Curso 2 está concluída. 

Agora, basta realizar o pagamento e enviar o comprovante. Para mais detalhes sobre as opções de
pagamento e sobre como realizar o envio do comprovante, entre na seção “Investimento/Envio de 
Comprovante” no site do curso. Ou acesse diretamente através do link abaixo:

http://www.sel.eesc.usp.br/cursosolar/?page_id=690

V) Preencha os campos exigidos e clique em “avançar”  

Pronto! Sua inscrição no Curso 2 está concluída.  

Agora, basta realizar o pagamento e enviar o comprovante. Para mais detalhes sobre as opções de
pagamento e sobre como realizar o envio do comprovante, entre na seção “Investimento/Envio de 
Comprovante” no site do curso. Ou acesse diretamente através do link abaixo:

.usp.br/cursosolar/?page_id=690 

 

Agora, basta realizar o pagamento e enviar o comprovante. Para mais detalhes sobre as opções de 
pagamento e sobre como realizar o envio do comprovante, entre na seção “Investimento/Envio de 
Comprovante” no site do curso. Ou acesse diretamente através do link abaixo: 


