
Tutorial para 
Cadastro de Atividades 

Novo formulário
USP 60+ 

desenvolvido por Divisão de Ação Cultural - PRCEU



Este tutorial visa auxiliar 
o cadastramento, por 
formulário, das 
atividades oferecidas no 
programa USP 60+

A partir deste ano 
utilizaremos 
exclusivamente essa 
ferramenta para 
inserção, validação e 
consolidação de todas 
as atividades oferecidas 
pelas Unidades de 
Ensino, Órgãos, Museus, 
Institutos, Prefeituras 
dos Campi, dentre 
outros parceiros.



Logo no início, deve-se 
marcar em qual período 
letivo a (s) atividade (s) 
será (ão) oferecida (s).

Em seguida, marque o 
número de atividades que 
pretende cadastrar. O 
formulário limita um número 
de 10 atividades por envio. 
No entanto, você poderá 
enviar mais de um 
formulário. Ex: Para um 
cadastro de 15 atividades, 
deve-se selecionar ‘10’, 
cadastrar as 10, e ao final 
clicar em ‘enviar outra 
resposta’, iniciando assim um 
novo preenchimento para 
cadastro das 5 atividades 
restantes.



Neste campo, você deve 
indicar em qual campus 
a atividade será 
oferecida a atividade 1.

Aqui, você deve indicar  
qual faculdade, Instituto, 
Órgão, Museu, Prefeitura 
está oferecendo a 
atividade 1.



Neste campo, você deve 
informar o tipo de 
atividade, lembrando 
que você está 
preenchendo 
informações  da 
primeira atividade. Para 
cada atividade 
cadastrada, os campos a 
serem preenchidos se 
repetem.

Informe qual docente 
ministrará e é 
responsável pela 
atividade cadastrada.

Insira o nome da 
atividade.



Nestes campos  você 
deve inserir as 
informações de 
localização de onde será 
oferecida a atividade.

Caso haja algum 
pré-requisito para o 
estudante 60+ participar 
da atividade, informe 
aqui.



Preencha resumidamente 
as informações gerais e 
os objetivos da atividade. 
Não é permitido colar a 
programação ou ementa 
da atividade. Essas 
informações devem ser 
enviadas ao estudante já 
matriculado, 
posteriormente.

informe com numerais a 
quantidade de vagas. 
Ex: 15



Preencha em quais dias 
da semana e períodos 
(manhã, tarde ou noite) a 
atividade será oferecida. É 
permitido marcar quantos 
quadrados forem necessários.

Nestes campos informe 
as datas de início e 
término da atividade no 
semestre.



Preencha os horários  de 
início e término da 
atividade.

Caso seja oferecido um 
atestado ou certificado 
aos estudantes 
concluintes informe aqui.



Nestes campos informe 
as datas de início e 
término em que as 
inscrições estarão 
abertas para a atividade 
no respectivo semestre.

Informe aqui como o 
estudante 60+ poderá se 
inscrever na atividade.

Uma vez informado como 
será feita a inscrição, 
informe o e-mail ou 
telefone, ou link do 
formulário, ou o endereço 
do local no qual o 
estudante deverá se 
dirigir para realizar a 
inscrição na atividade

Caso tenha alguma 
observação sobre o 
processo de inscrição na 
atividade informe aqui.



Para o cadastro de uma 
próxima atividade, o 
processo se repete e a 
próxima tela será a mesma 
(...) 

Aqui chegamos ao fim do cadastramento 
da primeira atividade.  

Sugerimos que se 
trabalhe com um 
documento (editor de 
texto ou planilha) 
rascunho com todas 
as informações das 
atividades que serão 
cadastradas, pois para 
cada atividade inserida 
são solicitadas as 
mesmas informações. 



Se não houver uma 
próxima atividade a ser 
cadastrada, será exibida 
uma tela para inserção de 
informações para contato 
com o (a) responsável pelo 
preenchimento.



Ao término do cadastro há 
uma mensagem de 
confirmação de sucesso 
no envio e, abaixo, 2 links: 

Este permite que você 
edite as informações 
enviadas. 

O outro link abrirá um novo 
formulário para que você 
consiga cadastrar mais 
atividades além do limite 
de 10 atividades por 
formulário.



Quando concluir o  envio 
das informações de 
cadastro de atividades, 
você receberá uma cópia,  
por e-mail, com todo o 
preenchimento realizado 
no formulário.

além de exibir em lista 
todas as informações 
preenchidas no formulário, 
um botão para editar 
respostas aparecerá no 
corpo da mensagem.



Quaisquer dúvidas ou informações adicionais 
entre em contato conosco pelo telefone 

(11) 3091-9183 ou email: usp60@usp.br


