
Tutorial para a realização do processo
seletivo 2021 da FDRP 

(Ensaio acadêmico)

Para a realização do ensaio acadêmico
(segunda etapa) do Processo Seletivo do
Mestrado da FDRP/USP 2021, o candidato
terá que executar duas autenticações na
plataforma em que será feito o ensaio
(Cursos de Extensão da USP), para ter
acesso a prova. 

Os links de acesso com o código do convite
serão enviados por e-mail pela Secretaria da
Pós-Graduação. Utilize os links e o código
convite conforme o passo a passo que
iremos apresentar a seguir:



Acesse o link:
https://cursosextensao.usp.br/login/signup.php

Crie uma conta na plataforma com CPF e o código de
convite (enviado por e-mail).  

Obs: Alunos que já foram alunos USP
(regular/especial) devem fazer o login em “Acessar”,
com a sua senha USP e caso o sistema não valide o
acesso, por motivos de expiração da senha, clique em
“Esqueci minha senha” e faça um novo cadastro. 

PRIMEIRA AUTENTICAÇÃO



Utilize seu CPF no campo "Identificação de usuário" e
preencha todos os campos cadastrais. Após o cadastro, na
próxima página, confira se o seu nome consta no canto
superior direito.

Após o cadastro uma nova página será carregada. Confira
se o seu nome consta no canto superior direito. 



Com o segundo link enviado no mesmo e-mail anterior,
você conseguirá acessar o ambiente da prova. Coloque o
mesmo código convite no espaço correspondente. O
campo da prova será aberto e assim, concluída as duas
etapas de autenticação. 

No campo "Chave de inscrição" digite o mesmo código de
convite enviado anteriormente por e-mail. 

SEGUNDA AUTENTICAÇÃO



Após a segunda autenticação, o sistema irá confirmar a
inscrição do candidato no curso. Clique em "Questão da
prova".

Uma nova tela irá se abrir. O candidato deverá clicar em
"Adicionar envio" para que a caixa de texto se abra.



ATENÇÃO! Após terminar de realizar seu ensaio acadêmico
clique em "Salvar mudanças". 

Após terminar a revisão,
com o ensaio acadêmico
pronto, clique em “Enviar
tarefa em definitivo”.

A caixa de texto irá se abrir e neste local o candidato deverá
realizar seu ensaio acadêmico.

A caixa de texto não possui
o recurso de formatação de
parágrafos e alinhamentos.

A atenção do candidato deve
estar no conteúdo e não na

forma. 

O sistema irá indicar o total de
palavras do texto apenas ao final,

antes do envio em definitivo. Caso o
candidato ultrapasse o limite
permitido (3000 palavras) ou

necessite realizar alguma alteração
no texto, basta clicar em "Editar

envio" e realizar o ajuste. 



Antes de clicar em "Continuar" os candidatos devem
selecionar o campo "Esta tarefa é meu próprio trabalho,
exceto onde eu reconheço o uso do trabalho de outras
pessoas".  

Clique em "Continuar".  
 

A mensagem de "Enviado para avaliação" confirma que o
ensaio acadêmico foi enviado com sucesso. O candidato deverá
avisar o fiscal do envio da sua prova e aguardar a confirmação
para se retirar da sala e do sistema.



Desejamos uma
excelente prova!

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE DIREITO DE 

RIBEIRÃO PRETO.  


