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MUSEU DE ZOOLOGIA 
PROMOVE 5 

CURSOS PAGOS 
Equipe da Revista Adusp

Wladimir de Souza/Imagem Latina
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Curso 

“Coleta e 

Preparação de Insetos”, com 

22 vagas, prometia “10% de 

desconto para 1 inscrição da 

comunidade USP” 

O 
Museu de Zoologia 
da USP promove-
rá cinco cursos de 
extensão, pagos, no 
segundo semestre 
de 2002. “Todos os 

cursos serão ministrados por profis-
sionais altamente qualificados per-
tencentes ao quadro do MZUSP e 
professores convidados de institui-
ções públicas e privadas, como por 
exemplo Instituto Biológico, Fa-
culdade de Saúde Pública da USP, 
Centro Universitário São Camilo, 
Unifieo”, segundo o site do Museu 
(http://www.mz.usp.br/). 

Essas atividades integram o 
Programa de Cursos de Extensão 
e Formação Continuada de Profes-
sores, que terá como “público alvo” 
os seguintes segmentos: “professo-
res de ensino fundamental e médio, 
estudantes universitários, terceira 
idade, público em geral”. O prédio 
do Museu está fechado ao público 
há cerca de dois anos, e vem pas-
sando por uma reforma financiada 
pela Fapesp, com previsão de térmi-
no no segundo semestre deste ano.

Figuram entre os objetivos do 
programa “oferecer cursos de as-
suntos ligados à Zoologia para al-
fabetização e divulgação de temas 
científicos ao público em geral, 
estudantes e professores”, “divul-
gar as pesquisas científicas desen-
volvidas no Museu de Zoologia”, 
“disponibilizar e incrementar o 
uso da biblioteca” por professores 
e alunos, “estimular a pesquisa de 
conteúdos ligados à Zoologia” e 
“proporcionar educação perma-
nente de qualidade”. 

Já no mês de agosto, estava pre-
vista a realização do curso “Coleta e 

preparação de insetos”, com 22 va-
gas, tendo como locais a sala de aula 
do Museu e a Estação Biológica de 
Boracéia (situada em Salesópolis-
SP). O preço: R$ 180,00, 
“com 10% de desconto 
para 1 inscrição 
da comunida-
de USP”. 

A inscri-
ção no cur-
so “Prá-
tica em 
estudo do 
meio: uma 
experiência 
na Mata 
Atlântica” , 
com realização pre-
vista para setembro, com 
carga horária de 40 horas 
e 20 vagas, custaria R$ 200,00 para 
o aluno. Haveria uma única isenção 
para a comunidade USP. O curso seria 
realizado no Museu de Zoologia e na 
Estação Biológica de Boracéia.

De agosto a outubro, com 50 vagas, 

deverá realizar-se o curso “Crustacea: 
decapoda (siris, camarões, lagostas, 
etc)”. “Biologia e evolução dos insetos 
sociais” tinha realização prevista para 

outubro e novembro, com 
20 vagas. Em ambos os 

casos, o interes-
sado pagaria 
R $  7 0 , 0 0 , 
havendo uma 

única isen-
ção para a 
comuni-

dade USP. 
O cur-

so “Aves: 
Introdução 
à Biologia e 

Diversidade” será 
realizado em outubro, 

com 30 vagas e 42 horas de 
carga horária. O preço da inscrição: 
R$ 70,00, sendo prometidas “3 ins-
crições com 10% de desconto para a 
comunidade USP”. Este curso, como 
os outros dois de igual preço, será re-
alizado na sala de aulas do Museu.


