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IAG CONTABILIZA SETE 
CURSOS PAGOS EM 2002

Bianca Antunes
Jornalista

A
ulas nas férias. A “Esco-
la de Verão de Geofísi-
ca”, série de cursos pa-
gos oferecida no Depar-
tamento de Geofísica do 
Instituto de Astronomia, 

Geofísica e Ciências Atmosféricas da 
USP, chegou à sua quarta edição em 
janeiro deste ano, quando foram mi-
nistrados cinco cursos de extensão e 
dois de pós-graduação lato sensu. 

Os cursos de extensão custaram 
R$ 150,00 para empresas e profis-
sionais autônomos e R$ 50,00 para 
alunos de graduação, estudantes e 
professores do segundo grau. Os de 
pós-graduação exigiram desembol-
so de R$ 300,00 por aluno, quan-

do encaminhados por empresas, 
profissionais, autônomos e outros 
interessados, mas foram gratuitos 
para pós-graduandos. Todas as dis-
ciplinas são ministradas no IAG e 
oferecem 20 vagas, excetuando-se 
“Sismologia e Sismicidade no Bra-
sil”, com 30 vagas. 

O Departamento de Astronomia 
também tem cursos pagos, coor-
denados pelo professor Gustavo 
Adolfo Medina Tanco e oferecidos 
há cerca de 20 anos. “O curso é da-
do regularmente, sempre no mês de 
janeiro. Neste ano, foi a primeira 
vez que aconteceu na Cidade Uni-
versitária, porque antes o Depar-
tamento de Astronomia não ficava 

aqui”, informa. 
São dois cursos de extensão: um 

voltado para professores do ensino 
fundamental e alunos de gradua-
ção, outro para a terceira idade. “O 
objetivo é dar uma visão geral da 
astronomia e ajudar professores a 
usar o assunto em sala de aula”, diz 
o coordenador. 

A duração é de uma semana e os 
cursos são ministrados por docentes 
do Departamento. A taxa, de R$ 
35,00, é usada, segundo o professor, 
para a compra do livro utilizado no 
curso, de autoria dos docentes e 
editado pela Edusp. “O Departa-
mento não tem lucro algum”, afir-
ma o professor Tanco.

Os dois lato sensu 
exigiram desembolso 

de R$ 300 por 
aluno, quando 
profissional ou 

encaminhado por 
empresas, e foram 

gratuitos para 
pós-graduandos


