
Na presente contribuição, apresentamos nosso projeto de 

extensão relacionado à divulgação e popularização da 

Astronomia em Vitória da Conquista e entorno. Principais 

objetivos: despertar e desenvolver o espírito científico e 

tecnológico nos estudantes, ampliando e promovendo a 

valorização o ensino de Ciências, e popularizar a observação 

astronômica no ambiente acadêmico, como uma ferramenta de 

alfabetização científica. Iniciamos nossas atividades com a 

realização da I Jornada de Astronomia de Vitória, em 2007, onde 

contamos com a presença dos Astrônomos e equipamentos do 

Observatório Astronômico Antares - UEFS, de Feira de Santana, 

e deste então realizamos atividades de divulgação de astronomia, 

em 2009 organizamos a segunda Jornada de Astronomia. 

Atualmente contamos com nossos próprios equipamentos, 

adquiridos com recursos do CNPq e da FAPESB. A participação 

do publico, que chega a várias centenas de pessoas por evento, 

nos permite afirmar que estamos alcançando os resultados 

esperados com o projeto. 

OBJETIVO 

  

 

INTRODUÇÃO 
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DIVULGAÇÃO DE ASTRONOMIA 

NO SUDOESTE DA BAHIA 

Durantes as Jornadas são oferecidas palestras, minicursos, 

oficinas e seções de observação astronômica e planetário. 

INTERDISCIPLINARIDADE 

Atualmente estamos empenhados em implantar nosso recém 

adquirido planetário móvel.  

MOTIVAÇÃO 

Resgatar, valorizar e ampliar o ensino de ciências nas escolas dos 

Ensinos Fundamental, Médio e Superior de Vitória da Conquista, 

através da observação de objetos celestes com telescópios, dentro 

de uma abordagem interdisciplinar.  

Nosso projeto encontra-se em fase avançada de implantação. Até o 

presente momento obtivemos recursos para aquisição de 

equipamentos via três fontes de financiamento: 
 

 Convite DPEPT / SETEC / MEC: Convite às instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica 

para aquisição de Telescópios Computadorizados (2009 – Ano 

Internacional da Astronomia). 
 

 Edital MCT / CNPq / SECIS / FAPS - 64/2009: Edital 

destinado à implantação, ampliação e manutenção de espaços 

científicos culturais, com recursos mistos do CNPq e FAPESB. 
 

 Chamada MCTI / CNPq / SECIS / MEC / SEB / CAPES - 

50/2012: Chamada destinada ao apoio para realização de Feiras de 

Ciências, Mostras Científicas e Mostras Científicas Itinerantes, em 

especial planetários móveis. 
 

Com tais recursos foram, até o momento adquiridos dois telescópios 

automatizados do tipo Schmidt-Cassegrain (11” Azimutal e 9.25” 

Equatorial), um telescópio Newtoniano (3” Azimutal), um GPS 

portátil, kit de oculares, diversos filtros, filtro solar, câmera CCD, 

teodolito e mais recentemente um sistema composto por domo 

inflável, projetor fulldome e computador, destinado ao nosso 

planetário móvel. 

 

IMPLANTAÇÃO 

Planetário móvel que esta sendo adquirido (http://www.fulldome.com.br). 

PERSPECTIVAS 

ATIVIDADES  
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Nossas atividades atuais se concentram em três tipos de eventos: 
 

 Jornadas de Astronomia: Eventos com duração de até três dias 

incluindo palestras, minicursos, oficinas, sessões de observação 

com telescópios, sessões de planetário móvel e sessões de projeção. 
 

 Telescópio na Praça: Evento de curta duração que consiste de 

uma sessão de observação do céu com telescópios realizado em 

praça pública de uma cidade da região. 
 

 Telescópio no Pátio: Evento de curta duração que consiste de 

uma sessão de observação do céu com telescópios no pátio de uma 

escola de Vitória da Conquista. 


