
Próximas edições do Curso “NOÇÕES DE OCEANOGRAFIA” 

1º Semestre de 2018 - São Paulo. 
(Local: Auditório do IOUSP – Praça do Oceanográfico, 191, Butantã, SP) 

O curso será ministrado de 06/05/2018 a 15/07/2018.  

Dia e horário das aulas: aos Domingos, das 09:30h às 12:30h. 

Inscrições EXCLUSIVAMENTE on line: https://sistemas.usp.br/APOLO, de 02 a 13 de 
abril de 2018; das 00:01 h as 23:59 h. 
A matricula é realizada pela ordem de inscrição até o número de vagas oferecidas 
(240 vagas). 

Critério de Aprovação: Frequência mínima de 85%. 
São de responsabilidade do aluno os dados pessoais preenchidos na ficha de Inscrição 
(CPF, RG, endereço, telefone, etc.). Após realizar o cadastro através do sistema 
Apolo, NÃO é necessário enviar qualquer documento (seja por mail, seja por 
correspondência) para o IOUSP. 

  
Saiba como chegar no IOUSP 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º Semestre de 2018 - São Paulo. 
(Local: Auditório do IOUSP – Praça do Oceanográfico, 191, Butantã, SP) 

O curso será ministrado de 16/09/2018 a 09/12/2018.  

Dia e horário das aulas: aos Domingos, das 09:30h às 12:30h. 

Inscrições EXCLUSIVAMENTE on line: https://sistemas.usp.br/APOLO, de 20 a 31 de 
agosto de 2018; das 00:01 h as 23:59 h. 
A matricula é realizada pela ordem de inscrição até o número de vagas oferecidas 
(240 vagas). 

Critério de Aprovação: Frequência mínima de 85%. 
São de responsabilidade do aluno os dados pessoais preenchidos na ficha de Inscrição 
(CPF, RG, endereço, telefone, etc.). Após realizar o cadastro através do sistema 
Apolo, NÃO é necessário enviar qualquer documento (seja por mail, seja por 
correspondência) para o IOUSP. 

 

 

Saiba como chegar no IOUSP 

https://sistemas.usp.br/APOLO
https://www.google.com.br/maps/dir/Instituto+Oceanogr%C3%A1fico+-+Pra%C3%A7a+Oceanogr%C3%A1fico,+191+-+Butant%C3%A3,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+05508-120/@-23.560676,-46.732035,17z/data=%214m13%211m4%213m3%211s0x94ce56148aa0ca3b:0xf3a4d0313b5e483c%212sInstituto+Oceanogr%C3%A1fico+da+USP%213b1%214m7%211m0%211m5%211m1%211s0x94ce5614f493de8d:0x32a71c84d1c22f5a%212m2%211d-46.732035%212d-23.560676
https://sistemas.usp.br/APOLO
https://www.google.com.br/maps/dir/Instituto+Oceanogr%C3%A1fico+-+Pra%C3%A7a+Oceanogr%C3%A1fico,+191+-+Butant%C3%A3,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+05508-120/@-23.560676,-46.732035,17z/data=%214m13%211m4%213m3%211s0x94ce56148aa0ca3b:0xf3a4d0313b5e483c%212sInstituto+Oceanogr%C3%A1fico+da+USP%213b1%214m7%211m0%211m5%211m1%211s0x94ce5614f493de8d:0x32a71c84d1c22f5a%212m2%211d-46.732035%212d-23.560676


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º Semestre de 2018 – Santos 
(Local: Centro de Treinamento da CODESP – Companhia Docas do Estado de São 
Paulo, à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Santos, SP). 

O curso será ministrado de 07/08/2018 a 25/09/2018.  

Dia e horário das aulas: às terças-feiras, das 14:00 às 17:00h. 

Inscrições EXCLUSIVAMENTE on line: https://sistemas.usp.br/APOLO , de 02 a 27 de 
julho de 2018; das 00:01 h as 23:59 h. 
A matricula é realizada pela ordem de inscrição até o número de vagas oferecidas 
(50 vagas). 

Critério de Aprovação: Frequência mínima de 85%. 
São de responsabilidade do aluno os dados pessoais preenchidos na ficha de Inscrição 
(CPF, RG, endereço, telefone, etc.). Após realizar o cadastro através do sistema 
Apolo, NÃO é necessário enviar qualquer documento (seja por mail, seja por 
correspondência) para o IOUSP. 

 

Saiba como chegar na CODESP 

 

https://sistemas.usp.br/APOLO
https://www.google.com.br/maps/place/Codesp+-+Companhia+Docas+do+Estado+de+S%C3%A3o+Paulo/@-23.9566457,-46.3104219,17z/data=%214m7%211m4%213m3%211s0x94ce03a40b6048b3:0xc95510adf3b018ff%212sAv.+Conselheiro+Rodrigues+Alves,+Santos+-+SP%213b1%213m1%211s0x0000000000000000:0x4c4c7e05bcbd6d05

