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Acesso ao ambiente virtual do curso 

 

O curso “Uso de Animais para Experimentação”, coordenado pela Profa. Dra. Patricia Gama, está 

disponível no seguinte endereço: 

http://cursosextensao.usp.br/course/view.php?id=506 (1) 

 

O acesso estará disponível somente se o participante tiver uma conta válida no ambiente virtual do 

Cursos de Extensão da USP. Para se inscrever nesse ambiente, acesse o seguinte endereço: 

http://cursosextensao.usp.br/login/signup.php (2) 

  

Membros da comunidade USP podem se inscrever no Cursos de Extensão da USP utilizando o 

número de CPF cadastrado. Para os demais usuários é necessário utilizar um código de convite.  

Para esse curso utilize o seguinte código: 

icbUAE2017 

 

Siga as orientações da página do Cursos de Extensão da USP, forneça as informações solicitadas e 

gere um Usuário e Senha. 

Ao entrar nesse ambiente procure o curso Uso de Animais para Experimentação [1]. Em seguida 

utilize a seguinte chave de inscrição para ter acesso a esse curso: 

icbUAE2017 

 

Lembre-se que sempre será necessário utilizar o Usuário e a Senha para entrar no ambiente do 

Cursos de Extensão da USP e frequentar os cursos escolhidos. 

 

No primeiro acesso ao curso Uso de Animais para Experimentação o usuário encontrará as 

atividades bloqueadas. Apenas estará disponível um Formulário que deverá ser preenchido antes 

do início das aulas. Será necessário indicar o vínculo com a Instituição para garantir a participação 

nas aulas. 

É aconselhável aos alunos que não possuírem número USP que providenciem uma solicitação para 

a realização do curso com o Departamento ao qual o Laboratório é vinculado ou com seu 

orientador, para que a liberação das aulas seja realizada de modo mais ágil. A resposta dessa 

solicitação deverá ser encaminhada ao e-mail indicado abaixo. 

O aluno receberá uma mensagem comunicando-o sobre a liberação do ambiente das aulas, assim 

que o processo de inscrição for concluído. 

 

O curso é formado por 21 vídeos que deverão ser assistidos em sequência. É necessário realizar um 

questionário final de avaliação e atingir uma nota mínima de 7,0 para obter a Declaração de 

Conclusão do curso. 

 

Entre em contato em caso de dúvidas: Marcos Matsukuma (matsukuma2000@usp.br). 
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