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ESTATÍSTICAS OMITEM 
NÚMERO DE CURSOS PAGOS

Almir Teixeira e Pedro Estevam da Rocha Pomar
Equipe da Revista Adusp

O número de alunos dos cursos de extensão, que já 
foi de 115.806 em 1996, caiu para 82.986 em 1998 
e chegou a 90.411 em 2000. Entre 1998 e 2000, os 
cursos realizados fora das dependências da USP 
passaram de 1.790 para 2.860 — 60% a mais. O 
número total de cursos de extensão ministrados 

em 2000 foi de 4.742, mas o Anuário não indica a 
quantidade de gratuitos e pagos
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A
pesar das afirmações 
do pró-reitor Adilson 
Avansi de que seria 
possível, embora difí-
cil, fornecer os dados 
solicitados sobre os 

cursos de extensão (como os núme-
ros de cursos pagos aprovados e de 
alunos envolvidos), a Pró-Reitoria 
não teve condições de atender o pe-
dido. A explicação dada é que cada 
curso possui um processo específico 
e, depois de a Pró-Reitoria tomar 
ciência do curso, o processo retorna 
para a unidade. 

Assim, para a realização de uma 
simples contagem dos cursos pagos, 
seria necessário que a Pró-Reitoria 
solicitasse a todas as unidades que 
lhe enviassem os processos de todos 
os cursos já realizados, ou efetu-
assem elas mesmas a contagem, 
para uma posterior totalização dos 
dados, conforme explicou a assis-
tência da Pró-Reitoria.

Os dados gerais de que fala o 
professor Avansi em sua entrevista, 
disponíveis no Anuário Estatístico 
da USP de 2001 (portanto relativos 

ao ano de 2000), falam de 1.882 
cursos de extensão realizados pelas 
unidades nas dependências da Uni-
versidade e mais 2.860 promovidos 
pelas unidades, mas realizados fora 
da USP, num total geral de 4.742.

O número total de participantes 
de cursos de extensão da USP no 
ano 2000 foi de 90.411, dos quais 
40.092 em cursos realizados nas 
dependências da Universidade e 
outros 50.319 naqueles realizados 
externamente a ela. Quando com-
parados esses dados aos de 1998, 
verifica-se que houve um aumen-
to de 60% no número de cursos 
externos e de 87% no número de 
participantes desses cursos. Por 
outro lado, diminuiu em 9,5% a 
quantidade de cursos realizados na 
própria USP e em 29% a dos res-
pectivos participantes (veja tabela). 
No mesmo período, o número total 
de alunos dos cursos de extensão da 
USP aumentou 9%.

No entanto, quando se recua 
a comparação a 1996, observa-se 
que ocorreu um declínio no núme-
ro de participantes dos cursos de 

extensão. Em 1996, eles chegaram 
a 97.894, e em 1997 foram 115.806 
— número 28% maior do que o de 
2000. O número de cursos, porém, 
foi inferior ao de 2000: 4.266 (em 
1996) e 4.181 (em 1997). 

Os dados do Anuário são impre-
cisos com relação à legislação da 
USP. Nas tabelas 3.16 e 3.17, “Cur-
sos de extensão ministrados pelas 
unidades da USP, na própria USP, 
conforme a natureza do curso”, 
e “Cursos de extensão ministra-
dos pelas unidades da USP, fora 
da USP, conforme a natureza do 
curso”, existem as colunas Aper-
feiçoamento, Atualização, Difusão 
Cultural e Especialização, que refe-
rem-se às quatro modalidades de 
cursos de extensão definidas pelo 
artigo 118 do regimento da Univer-
sidade. Mas também há uma coluna 
intitulada Extensão Universitária 
— denominação que, lembremos, 
pode aplicar-se genericamente a 
todos os cursos relacionados na 
tabela. Por fim, aparece uma coluna 
denominada Outros, cujos critérios 
de definição não são explicitados.

CURSOS DE EXTENSÃO NA USP

ANO 1998 1999 2000
Variação no 

período

Cursos na USP 1.967 1.622 1.882 -9,5%

Cursos fora da USP 1.790 1.977 2.860 +60%

Total de cursos 3.757 3.599 4.742 +26%

Participantes na USP 56.179 49.660 40.092 -29%

Participantes fora da USP 26.807 34.260 50.319 +87%

Total de participantes 82.986 83.920 90.411 +9%

Fonte: Anuário Estatístico da USP (1999, 2000, 2001)


