
A Jornada de Astronomia é uma das ações do Projeto: 

Ensino, Divulgação e Popularização da Astronomia, 

coordenada por docentes do Instituto Federal da Bahia 

(IFBA) - Campus Vitória da Conquista. Tal projeto de 

extensão leva o conhecimento de Astronomia para 

população em geral, em especial para jovens e crianças da 

Educação Básica. Desde sua primeira edição, realizada em 

2007, os eventos tem duração de três dias começando nas 

quartas-feiras e terminando nas sextas-feiras. Em geral, faz 

parte da programação palestras, minicursos, oficinas, 

sessões de planetário e sessões de observações com 

telescópios. A partir da edição de 2014 foram elaborados 

Livros de Resumos e, também, abertas chamadas para 

inscrições de trabalhos a serem apresentados durante os 

eventos. Os trabalhos aceitos são apresentados em sessões 

de pôster ou de comunicação oral e os respectivos resumos 

publicados nesses livros. A presente contribuição apresenta 

um histórico das dez primeiras edições das Jornadas de 

Astronomia realizadas pelo IFBA. O número total de 

participantes nesses 10 anos ultrapassou sete mil pessoas. 

Isso demonstra o interesse e o fascínio do público por temas 

ligados à astronomia e nos permite afirmar que estamos 

alcançando os resultados esperados. 
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• Difusão do conhecimento cientifico, servindo como um 

instrumento de divulgação cultural para incentivar o 

ensino de Astronomia. 

• Popularizar a observação astronômica no ambiente 

acadêmico, como uma ferramenta de alfabetização 

científica dentro de um processo de inclusão social.   

• Estimular a  curiosidade científica e tecnológica, a prática 

da observação e da experimentação. 

http://physika.info/site/ 
 

https://www.facebook.com/astronomiavdc/ 
 

https://www.youtube.com/channel/UC6B00JOpinjIugjN9BjttIw 
 

https://www.instagram.com/astronomia_ifba/ 

A Jornada de Astronomia no IFBA teve sua primeira edição 

em 2007 como fruto da indagação de um estudante e com o 

incentivo da equipe do Observatório Astronômico Antares - 

UEFS. Os eventos tem, via de regra, duração de três dias 

durante os quais são oferecidos palestras, minicursos, 

oficinas, sessões de planetário e sessões de observações 

com telescópios, tanto do Sol como do céu noturno. A partir 

da edição de 2014 os eventos abriram espaço para 

inscrições de trabalhos, apresentados durante o evento nos 

formatos pôster ou comunicação oral. 

Inicialmente cabe salientar que todas as atividades que 

compõem nossa Jornada de Astronomia são gratuitas e 

abertas ao publico em geral. A programação básica consiste 

no oferecimento de palestras, minicursos e oficinas sobre 

temas envolvendo astronomia e astrofísica, sendo que:  

• Palestras: são ministradas no período entre as 18:00 e 

19:00 horas, com duração média de 1 hora.  

• Minicursos e Oficinas: são tipicamente realizados no turno 

matutino (8:00–12:00) ou vespertino (14:00-18:00), com 

duração de 4 horas. 

As seções de planetário tem uma duração média de 25 

minutos, sendo realizadas entre 9:00-11:55 e 14:00-17:55 

horas. Cada seção comporta uma média de 28 crianças ou 

20 adolescentes/adultos. A participação de escolas da região 

é altamente estimulada, sendo exigido um agendamento 

prévio, especificando o número total de participantes e suas 

respectivas faixas etárias. 

Tendo em vista as condições meteorológicas, as seções de 

observação com telescópios solares (PST Coronado) são 

oferecidas no turno matutino e vespertino. As observações 

noturnas do céu, com telescópios, são realizadas logo após o 

término das palestras e se estendem até as 22:00 horas. 

Em números, a Jornada de Astronomia no IFBA mostra a 

evolução temporal no número de participantes mostrada na 

figura abaixo. Salienta-se que em 2008 ela não ocorreu 

devido a coincidência de datas com a Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia, além de severas limitações no número 

de professores envolvidos na organização. Além de tal 

dificuldade, em 2012 ocorreu sérios problemas de 

divulgação devido à desistência de outro Campus do IFBA 

em receber o evento, sendo o mesmo transferido para o 

Campus Vitória da Conquista de ultima hora. 

Os dados relativos à evolução do número de minicursos/ 

oficinas oferecidos aos participantes, palestras ministradas e 

de trabalhos apresentados, a partir de 2014 (pôsteres ou 

comunicações orais), são ilustrados a seguir. Com relação 

aos trabalhos apresentados, salienta-se que todos foram 

submetidos a uma avaliação prévia pela comissão 

organizadora (IFBA/Antares-UEFS). Portanto, os números 

aqui mostrados se referem somente aos trabalhos 

aprovados e efetivamente apresentados. 

Adicionalmente, cabe mencionar que em 2016 realizamos 

também a Jornada de Astronomia em Diamantina (IFNMG), 

contando com cerce de 650 participantes. A seguir um 

pequeno registro fotográfico das atividades. 

Finalizando, gostaríamos de mencionar e agradecer o apoio 

das seguintes instituições: 

• Observatório Astronômico Antares – UEFS: nosso grande 

parceiro e incentivador, 

• Ministério de Educação: que no Ano Internacional da 

Astronomia possibilitou a aquisição de nosso primeiro 

telescópio via um edital especifico, voltado aos IFs, 

• CNPq: pelo forte apoio financeiro, via editais voltados para 

a divulgação cientifica, iniciativas que possibilitaram a 

aquisição de diversos equipamentos, entre eles nosso 

planetário itinerante, 

• FAPESB: pelo apoio financeiro via edital voltado para a 

divulgação cientifica e que possibilitou a aquisição de 

nosso segundo telescópio - entre outros itens de 

infraestrutura e 

• IFBA Campus Vitória da Conquista: pelo significativo 

apoio na efetiva realização dos eventos.   

Destaca-se também a 

participação dos Alunos 

IFBA/VDC na Jornada 

Espacial de 2015/2016, 

além do incentivo aos 

alunos em participarem 

da OBA, que de 2009 a 

2017 já conquistaram 

17 medalhas.  


