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TUTORIAL: ACESSO AO SISTEMA APOLO 

Portal de Serviços Computacionais da USP: http://portalservicos.usp.br 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USUÁRIOS  ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS 

DE EXTENSÃO DA USP 

Todo aluno  

MATRICULADO NO SISTEMA APOLO  

tem acesso aos serviços: 

Além da lista descrita ao lado, o aluno 

MATRICULADO EM CURSO COM  

CARGA HORÁRIA ACIMA DE 180 HORAS 

tem acesso aos serviços abaixo: 

• Verificação dos dados pessoais 

• Emissão de atestado de matrícula 

• Avaliação da disciplina, do módulo 

e/ou do curso 

• Vacinação COVID-19 

• eCARD USP * 

• Cardápio USP * 

• RuCARD USP 

• Transporte - Passe Escolar 

(*app no Google Play e AppStore) 

Usuário SEM cadastro, que nunca  

utilizou Portal de serviços da USP 

Ver PRIMEIRO ACESSO 

Usuários COM cadastro no  

Portal de serviços da USP 

Ver LOGIN COM SENHA ÚNICA 
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O recebimento do 

e-mail leva cerca de 

5 minutos 

Verifique também 

a caixa spam 

 

 

ACESSO AOS USUÁRIOS  PRIMEIRO ACESSO 

Para usuários QUE NUNCA UTILIZARAM o Portal de Serviços da USP (antigo Sistemas USP) 

Após o cadastro, siga as orientações para LOGIN COM SENHA ÚNICA 

      

 

 

 

 

 

  

A SENHA DEVE: 

Ter no mínimo 8 caracteres 

Possuir um número 

Possuir uma letra maiúscula e uma minúscula 

Possuir caracter especial 

Ser confirmada no campo “Confirmar Senha” 

Não deve conter 3 ou mais caracteres consecutivos 

do seu nome ou do login 
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Número USP 

E-mail 

Se não conseguir 

acessar o Portal, 

envie e-mail para 

ccexfo@usp.br 
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ACESSO AOS USUÁRIOS  LOGIN COM SENHA ÚNICA 

Para usuários COM CADASTRO nos Portal de Serviços da USP 

(antigo Sistemas USP)  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conferir meus dados pessoais 

Enviar foto para Ecard 

Vacinação COVID-19 

Número USP 

Senha Única 

1. Realize login utilizando o seu 

NÚMERO USP e SENHA ÚNICA 

3. Atualize o seu CADASTRO 

. Siga as instruções do sistema 

Aguarde a validação da CCExFO 

2. No canto superior esquerdo, 

acesse os menus:  

Cultura e Extensão (Apolo) 

> Cursos  > Meus Cursos 

A carteirinha digital estará 

habilitada para uso cerca de 

8 horas após a validação 

Para navegar, 

basta clicar nos 

ícones disponíveis 

ao lado do nome 

do curso 

Se não conseguir 

acessar o Portal, 

envie e-mail para 

ccexfo@usp.br 
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APLICATIVOS USP 

Disponível apenas para alunos matriculados em cursos com carga horária acima de 180 horas 

Baixe os aplicativos no Google Play ou AppStore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

eCARD USP 

Realize login utilizando o seu 

NÚMERO USP e SENHA ÚNICA  

A carteirinha digital estará 

habilitada para uso cerca de    

8 horas após a validação 

Com o Cardápio+, além da consulta aos cardápios dos restaurantes da 

USP e ao saldo do seu RuCard, é possível ter acesso a informações de 

outros serviços e ações da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento - PrIP 

- https://prip.usp.br, oferecidos à comunidade USP. 

A informações podem ser atualizadas e/ou modificadas sem aviso prévio. 

Cardápio+ USP 

Utilize para comprar os 

créditos que serão utilizados 

nos restaurantes universitários 

E tenha acesso a mais 

informações úteis sobre a USP 

RuCARD USP 

Consulte e recarregue os 

créditos necessários para 

utilizar os restaurantes da 

USP 

É a única forma de efetuar a 

compra de créditos 

Se não conseguir 

acessar o app, 

envie e-mail para 

ccexfo@usp.br 
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TRANSPORTE  PASSE ESCOLAR 

Disponível para alunos matriculados em cursos com carga horária acima de 180 horas 

É possível obter descontos nas passagens da rede de transporte municipal solicitando seu cartão 

SPTRANS ou EMTU com benefício estudantil 

• Acesse https://prip.usp.br/transporte 

• Siga as instruções para Pós-Graduação lato sensu 

• Realize login no sistema Apolo para obter o atestado de matrícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA USP 

 

SUGESTÕES, DÚVIDAS OU RECLAMAÇÕES 

ccexfo@usp.br 

ACOMPANHE A FOUSP NAS REDES SOCIAIS 

    site.fo.usp.br |            @fousp |             fo_usp 

Pró-Reitoria de Cultura E Extensão Universitária 

PRCEU | prceu.usp.br 

ATESTADO DE MATRÍCULA 

Escolha em um dos dois tipos 

disponíveis 

O download será iniciado 

automaticamente 

Para atualizar a data, clique 

em Invalidar atestado 

Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Odontologia da USP 

Avenida Professor Lineu Prestes, 2227 | Cidade Universitária | São Paulo-SP CEP 05508-000 

Secretaria: ccexfo@usp.br | Telefone:       +55 11 3091.0888 - 3091.4903 

https://site.fo.usp.br/cultura-e-extensao/ | março/2023 

Se precisar de ajuda,  

envie e-mail para 

ccexfo@usp.br 


