
                                                                                                                                                 

 Como é o processo de criação de cursos de extensão universitária?

O processo  de  criação  de  cursos  de  Extensão  Universitária  da  USP, ligados  a  Pró-Reitoria  de

Cultura e Extensão Universitária, é pautado por diversos fatores, desde as demandas sociais, sejam

oriundas  de  pessoas  físicas  ou  de  Órgãos,  Instituições  ou,  ainda,  demais  pessoas  jurídicas  e,

sobretudo, o quanto do conhecimento adquirido e sob a guarda da Universidade pode ser transferido

para todas as camadas e organizações constituintes da sociedade.

Desta  forma,  o  processo  de  criação  de  curso  não é,  em síntese,  demandado  pelos  organismos

centrais da Universidade, e sim, nasce da avaliação e conhecimento dos especialistas em cada uma

das áreas do conhecimento. Não obstante, colegiados centrais podem, também, dados a análise e os

correlacionamentos interdisciplinares, propor o oferecimento de cursos de extensão. A competência

dos Colegiados Centrais, a exemplo do Conselho de Cultura e Extensão Universitária e de suas

Câmaras  setoriais,  se  dá  no  campo da  análise  de  mérito  das  propostas,  cabendo  às  instâncias

jurídicas da USP a avaliação de aspectos de cunho legal. Já os aspetos de trâmites administrativos

são de competência do corpo executivo da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.



                                                                                                                                                 

 Há pedidos de novos cursos? Quantos?

Os processos de criação de cursos de extensão tramitam em fluxo contínuo sendo, portanto, parte que

constitui rotineiramente as matérias em pauta nas Câmaras e no Conselho Central de Cultura e Extensão

Universitária. É possível estimar, para toda a Universidade, a média de 520 (quinhentos e vinte) cursos

propostos anualmente pelas Unidades e Órgãos e sob a coordenação de docentes especialistas.

 Hoje, qual a orientação da USP em relação aos cursos pagos? Há perspectiva de mudança
neste setor? Sobre sua ampliação ou redução deles?

A  orientação  da  Pró-Reitoria  de  Cultura  e  Extensão  Universitária  é  que,  permanentemente,  sejam

obedecidos os preceitos de mérito e de legalidade como já exposto.  A Resolução CoCEx 6667/2013

regulamenta e estabelece normas sobre cursos de extensão universitária e a Resolução CoCEx 6668/2013

regulamenta a educação a distância nos cursos de extensão. As citadas Resoluções são de acesso público e

estão disponíveis no portal de Normas da USP no sítio www.leginf.usp.br .

 Recolhimento  ao  Fundo  Único  de  Promoção  à  Pesquisa,  à  Educação,  à  Cultura  e  à
Extensão.

No que compete à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e aos Órgãos Centrais, o recolhimento

é da ordem de 5% (cinco por cento) do valor total, nos termos da Resolução 5427/2007, disponível em

www.leginf.usp.br .

As  informações  são  referentes  aos  cursos  normatizados  pela  Pró-Reitoria  de  Cultura  e  Extensão

Universitária e os valores, constantes na tabela abaixo, são estimados com base nos recolhimentos à conta

RUSP – Fundo de recolhimento de taxas de convênios.  

RUSP - Fundo de Recolhimento de Taxas de
Convênios 

Ano Valor recolhido
2010 2.478.993,85
2011 3.252.884,09
2012 4.045.279,90
2013 4.466.116,73
2014 2.890.027,11

Fonte: Departamento Financeiro da Reitoria – 06/10/14

Abaixo, dados  sobre os Cursos pagos de Extensão Universitária, no período de janeiro de 2010 a 
julho de 2014. 

Cursos e Atividades de Extensão Universitária - Cursos Pagos
em andamento no período de janeiro de 2010 a julho de 2014

Natureza
Cursos -

2010
Cursos -

2011
Cursos -

2012
Cursos -

2013
Cursos -

2014

http://www.leginf.usp.br/
http://www.leginf.usp.br/


                                                                                                                                                 

Especialização 334 354 374 389 375
Aperfeiçoamento 14 8 11 14 15
Atualização 20 21 17 20 16
Difusão 276 271 265 289 210
Prática Profissionalizante 88 94 88 84 71
Programa de Atualização 36 34 33 29 25
Residência em Área Profissional da 
Saúde 0 0 1 2 2
Residência Multiprofissional em Saúde 1 2 3 4 5
Total 769 784 792 831 719

 
Participant

es
Participant

es
Participant

es
Participant

es
Participant

es
Especialização 14195 16365 15583 16298 14631
Aperfeiçoamento 260 93 504 734 442
Atualização 653 792 599 575 391
Difusão 10245 9695 9956 9774 1011
Prática Profissionalizante 211 217 237 237 213
Programa de Atualização 355 352 209 257 108
Residência em Área Profissional da 
Saúde 0 0 3 7 7
Residência Multiprofissional em Saúde 17 31 48 68 89
Total 25936 16938 27139 27950 22892

Fonte: Sistema Corporativo Apolo – 06/10/14


