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APRESENTAÇÃO  
Além dos cursos de nível médio e superior, regularmente oferecidos, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – Campus Vitória da Conquista vem empenhando 
significativos esforços em atividades abertas à comunidade que objetivam a divulgação da ciência, da 
tecnologia e em particular da Astronomia. Isto é especialmente caracterizado pelos eventos coordenados 
pela equipe responsável pelo projeto de extensão “Astronomia em Vitória da Conquista: Ensino e 
Divulgação de Ciências”. 

A primeira Jornada de Astronomia de Vitória da Conquista foi realizada em outubro de 2007, onde 
contamos com o imprescindível apoio e incentivo da equipe do Observatório Astronômico Antares da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (OAA-UEFS). A partir de 2009 a Jornada de Astronomia (JASTRO) 
se tornou um evento regular, sendo realizado com periodicidade anual. Em 2009, 2011, 2012 e agora em 
2014, os eventos ocorreram no IFBA – Campus Vitória da Conquista. Em 2010 foi realizada a Jornada de 
Astronomia em Brumado, no IFBA – Campus Avançado de Brumado, e em 2013 tivemos a Jornada de 
Astronomia em Eunápolis, no IFBA – Campus Eunápolis. 

No decorrer dos anos, sempre com o apoio de nossos parceiros e incentivadores do OAA-UEFS, a 
JASTRO foi gradualmente incorporando novas atividades e se consolidando como um evento de extensão 
continuado. Com o apoio financeiro do MEC-SETEC, CNPq e FAPESB, foram adquiridos novos telescópios e 
diversos outros equipamentos que possibilitaram oferecer aos participantes sessões de observação 
astronômica noturna e sessões de planetário de forma regular. 

A Jornada de Astronomia busca a difusão do conhecimento cientifico, sendo aberto à participação 
de todos, especialmente estudantes do nível médio, universitários e todos os que desejam ter um maior 
contato com o tema. De fato, chegamos a atender cerca de mil participantes por evento, dos quais muitos 
são estudantes e professores oriundos de escolas da região. 

Este singelo livro de resumos configura um registro das atividades desenvolvidas durante a V 
Jornada de Astronomia de Vitória da Conquista, realizada no IFBA – Campus Vitória da Conquista, que pela 
primeira vez ofereceu uma sessão de pôsteres dedicada à divulgação de trabalhos submetidos ao evento e 
selecionados pela comissão julgadora. 
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A MULTI E INTERDISCIPLINARIDADE DA ASTRONOMIA E SUA IMPORTÂNCIA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 
Jociene Oliveira Vitória Nascimento1; Paulo César da Rocha Poppe2; Vera Aparecida Fernandes Martin3; Marildo Geraldête Pereira4 

 1Mestranda em Astronomia e Graduada em Ciências Biológicas na UEFS;  Docente da Secretaria de Educação do Estado da Bahia,  jobioipira@yahoo.com.br  2Docente do Departamento de Física/Observatório Astronômico Antares – UEFS;   paulopouppe@gmail.com  3Docente do Departamento de Física/Observatório Astronômico Antares – UEFS;  vmartin@uefs.br 4Docente do Departamento de Física/Observatório Astronômico Antares – UEFS;  marildogp@gmail.com  
RESUMO 

O Ensino de Astronomia no Brasil remonta ao período do Império (MORAES, 1994). No entanto, apesar dos 
conteúdos da mesma estarem presentes em livros didáticos e da mesma influenciar vários fenômenos 
relacionados com a vida, percebe-se que o ensino da Astronomia nas escolas brasileiras acontece de forma 
tímida.  A Astronomia é uma ciência claramente interdisciplinar e, com o auxílio do que foi construído nas 
diversas áreas do conhecimento, avança e aponta para o espaço indicando ao homem diversos  locais onde 
o que está sendo desenvolvido na Terra pode, e deve, estender-se a fim de buscarmos uma melhor 
compreensão de tudo o que nos rodeia. Já na escola, o avanço não se dá tão perceptível, a educação no 
Brasil vive um momento crítico no que tange a proporcionar aos discentes atrativos que despertem a 
curiosidade pelo conhecimento, motivando-os a permanecer em sala. Os professores precisam buscar 
formas de, em seus momentos com os discentes, conquistá-los, o que é sugerido neste trabalho com a 
utilização de conteúdos relacionados com a Astronomia. Conforme exposto em Nogueira e Canalle (2009), o 
estudo da Astronomia é um começo para retornar ao caminho da exploração, pois ela evoca a curiosidade 
que é inata do ser humano.  Portanto, cabe ao professor apropriar-se destes conteúdos e, sempre que 
possível, inseri-los na preparação de suas aulas, pois é quase certo que despertará uma maior atenção dos 
estudantes, uma vez que os mesmos podem ser utilizados como fios condutores (QUEIROZ, 2008). 
Suportado pelo recomendado nos PCNs, no qual a Astronomia consta na área de Ciências Naturais, no eixo 
temático Terra e Universo (BRASIL, 1998), este trabalho, tem por intuito mostrar como a Astronomia pode 
auxiliar na promoção do conhecimento na Educação Básica. 
 Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Educação Básica; Interdisciplinaridade. 
Área: Ensino de Astronomia 
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EXPLICANDO O FENÔMENO DA VIDA NO UNIVERSO  ATRAVÉS DE UMA ABORDAGEM LÚDICA  
Jociene Oliveira Vitoria Nascimento1; Ana Carla Peixoto Bitencourt2; Vera Aparecida Fernandes Martin3 

1Mestranda em Astronomia e Graduada em Ciências Biológicas na UEFS;  Docente da Secretaria de Educação do Estado da Bahia;  jobioipira@yahoo.com.br  2Docente do Departamento de Física/Observatório Astronômico Antares – UEFS;  ana.bitencourt@gmail.com  3Docente do Departamento de Física/Observatório Astronômico Antares – UEFS;   vmartin@uefs.br 
RESUMO 

O que é vida e onde ela surgiu? Caso exista vida em outros planetas, seria necessariamente igual a que 
existe na Terra? Que condições são primordiais para que a vida se estabeleça? Estas perguntas são repetidas 
desde que a humanidade começou a refletir sobre sua existência e dos demais seres vivos na Terra e, ainda 
hoje, desperta a atenção, pois os estudos desenvolvidos nas diversas áreas do conhecimento ainda não 
foram capazes de satisfazer os anseios dos seres humanos sobre estas questões. Como a Astronomia é uma 
ciência interdisciplinar, ela consegue passear por várias áreas e isto permite uma melhor apropriação dos 
conhecimentos que estão sendo produzidos, gerando assim muita informação atrativa sobre as questões 
acima citadas. Para dar conta de processar estas informações foram surgindo ramos dentro da astronomia, 
entre eles a Astrobiologia e a Astroquímica que através da espectroscopia estão compreendendo melhor a 
composição do Universo. Outro aspecto foi a descoberta de moléculas orgânicas que suscitou discussões 
sobre a origem da vida e as condições para o estabelecimento da mesma. Sabe-se que o processo de 
apropriação do conhecimento precisa ser estimulado de diversas formas e quanto maior a diversidade de 
material e os estímulos contidos neles, mais prazeroso será este processo. Ao final deste estudo, pretende-
se contribuir com futuras pesquisas correlacionadas, além de produzir um paradidático ilustrado, contendo 
os conteúdos relacionados com as propriedades de elementos químicos e moléculas pré-bióticas 
encontradas no Universo, e relevantes nos momentos iniciais da vida na Terra, propiciando uma maior 
compreensão das origens das mesmas, bem como de sua diversidade e formas de protegê-la. O objetivo 
maior é estimular uma visão científica destes fenômenos e uma maior compreensão dos mesmos pelos 
discentes e docentes que atuam na Educação Básica. 
 Palavras-chave: Ensino de Astronomia, Origem da Vida; Moléculas pré-bióticas. 
Área: Ensino de Astronomia  
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UMA PROPOSTA PARA A ASTRONOMIA NO ENSINO MÉDIO 
Flaubert Meira Rocha Lacerda1, Wagner Duarte Jose2 

 1Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/Colégio Estadual Dr. Orlando Leite,  dr.flaubert@yahoo.com.br  2Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/DCET, wagjose@gmail.com  
 

RESUMO 
É por meio da educação, do contínuo exercício da reflexão e da curiosidade que podemos compreender e 
interagir com a sociedade em que estamos inseridos. No ensino, cada vez mais propostas e trabalhos vêm 
sendo elaborados sob o prisma da interdisciplinaridade e sobre temas da História e Filosofia das Ciências 
(HFC) e da Física Moderna e Contemporânea (FMC). Isto se deve justamente pela importância desses 
conteúdos como formadores críticos e formadores tecnológicos. Quando discutidos no âmbito da formação 
inicial de professores de física, os temas estruturadores propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
do Ensino Médio abrem espaço para que novos saberes adentrem o cotidiano escolar e tensionem o ensino 
tradicional. Quando se trata dos saberes ligados à Astronomia, os conteúdos são, na prática, quase sempre 
fragmentados entre as disciplinas básicas e pouco valorizados no ensino médio. Abordando o uso dos mitos 
nas antigas sociedades para explicação dos fenômenos celestes, a passagem do pensamento mítico para o 
pensamento científico e o desenvolvimento de modelos cosmológicos, este trabalho relata uma atividade 
extracurricular desenvolvida na primeira série do ensino médio, visando problematizar a questão e guiar o 
estudante ao longo do curso da história da ciência, buscando expor a compreensão do ser humano acerca 
do Universo, sua origem e evolução. A análise da atividade procura ressaltar as contribuições que o ensino 
da Astronomia pode oferecer à formação escolar.  
Palavras-chave: Astronomia; Tema Estruturador; HFC; FMC. 
Área: Ensino de Astronomia. 
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O CONHECIMENTO DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS A RESPEITO DO SISTEMA SOLAR 
 Daniel Marcos de Jesus1, Davi Ferreira Barreto2, Roberto Oliveira de Souza3  1Professor de Ensino Médio/Colégio Estadual Ruy José de Almeida,   danielmarcosdejesus@gmail.com  2Professor de Ensino Médio/ Colégio Santo Antônio de Jesus,  daviufrb@gmail.com 3Professor do  Centro Territorial de Educação Profissional  do Vale do Jiquiriça - CETEP,  vinipop2002@hotmail.com  

RESUMO 
Este trabalho faz parte de um estudo exploratório para a inserção da Astronomia na formação de 
professores de Ciências dos anos finais do Ensino Fundamental e destaca as dificuldades de professores em 
relação ao ensino da Astronomia. A pesquisa foi realizada em escolas de ensino fundamental do município 
de São Miguel das Matas - BA. Esse estudo leva em consideração as concepções alternativas dos professores 
sobre fenômenos astronômicos, os erros conceituais em livros didáticos e as sugestões de conteúdos de 
Astronomia constantes nos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais). Caracterizar as dificuldades dos 
professores é o foco dessa pesquisa, apontando para o objetivo de contribuir com a melhoria da qualidade 
do ensino dessa área. Dessa forma, esteve pautada na investigação do conhecimento dos professores de 
Ciências do Ensino Fundamental sobre conteúdos de Astronomia e em particular, ao conteúdo do Sistema 
Solar. Nesse contexto, a metodologia usada no processo de investigação baseou-se em uma pesquisa com 
abordagem qualitativa, com base na metodologia hermenêutica e a técnica de análise de conteúdo. 
Utilizou-se questionários para a análise de dados e, sobretudo a avaliação das respostas dos professores 
sobre questões referentes ao Sistema solar. Este trabalho objetivou, sobretudo, detectar quais 
conhecimentos os docentes tinham a respeito do Sistema Solar. Analisando os dados, percebe-se que 
muitos professores de Ciências ainda não compreendem de forma coerente os conteúdos do Sistema Solar 
e isso influencia no processo de aprendizagem dos alunos com relação a esse conteúdo. Os resultados da 
pesquisa indicaram dificuldades de ordem pessoal, metodológica, de formação, de infraestrutura e outras 
relacionadas às fontes de informações para docentes. 
Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Formação de Professores. 
Área: Ensino de Astronomia. 
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UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA A UTILIZAÇÃO DO GPS NO ENSINO DE FÍSICA E GEOGRAFIA 
Paulo Vicente Moreira dos Santos1, Guatamonzi Abraão2, Ildo Rodrigues Oliveira3 

 
1 Instituto Federal da Bahia/Campus Simões Filho,  

paulovicente@ifba.edu.br  
2 Instituto Federal da Bahia/Campus Simões Filho, 

guata@ifba.edu.br  
3 Instituto Federal da Bahia/Campus Simões Filho, 

 ildo@ifba.edu.br  
 

RESUMO 
Com a popularização dos aparelhos celulares do tipo smartphones e tablets, muitos estudantes possuem na 
mão um dispositivo com diversos sensores que podem ser utilizados para obter dados de variáveis físicas. 
Um destes sensores é um receptor de sinal GPS (Global Positioning System ou Sistema de Posicionamento 
Global) que permite a utilização de aplicativos que precisam da localização do aparelho. Este trabalho 
constitui uma proposta didática que será implementada nas turmas do primeiro ano do ensino médio 
integrado, visando discutir os principais conceitos relacionados com o funcionamento e utilização dos 
dados obtidos com os receptores GPS. Através de atividades práticas utilizando aparelhos celulares e o 
receptor eTrex® H da GarminTM, pretendemos discutir conceitos comuns a Física e Geografia. Alguns 
conteúdos abordados serão os seguintes: a identificação dos pontos cardeais; coordenadas geográficas; 
localização por triangulação; lançamento e funcionamento de satélites; gravitação; deslocamento; distância 
percorrida; velocidade média; velocidade escalar média. Com os dados obtidos através dos receptores GPS, 
os estudantes deverão utilizar as ferramentas Google Maps e Google Earth para representar, analisar e 
discutir as coordenadas obtidas e os deslocamentos efetuados. 
Palavras-chave: GPS; Astronomia; Física; Geografia. 
Área: Ensino de Física 
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ENSINO DE CIÊNCIAS ATRAVÉS DE MATERIAIS ALTERNATIVOS E/OU DE BAIXO CUSTO  
Walas da Silva Oliveira1 e Luizdarcy de Matos Castro2 

 1 CCfis – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
2 DCET – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia  

RESUMO 

Aumentar o interesse do aluno em relação às ciências, principalmente física, através de experiências com 
materiais de baixo custo é o que busca o projeto de extensão da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia – UESB, coordenado pelo o professor Luizdarcy de Matos Castro. Durante o projeto foram visitadas 
escolas de ensino médio onde apresentamos experimentos sobre física que visavam à ciência em show, 
sempre com o objetivo de chamar mais facilmente a atenção dos espectadores em questão, o alunado. 
Incialmente os alunos foram questionados com perguntas que envolviam a teoria do experimento. Logo 
após este levantamento foi explicado, rapidamente, toda teoria que envolvia o experimento seguido então 
de uma demonstração experimental. Após a apresentação novos questionamentos foram feitos aos alunos 
buscando descobrir o quão eficiente tinha sido à apresentação em relação à compreensão da teoria. Com 
essas experiências ficou claro que as ideias iniciais, o senso comum, haviam sido substituídas pelo o 
conhecimento científico, tendo assim resultados significativos sobre o conhecimento da teoria física 
envolvida. 
Palavras-chave: Experimentos de Baixo Custo, Aprendizagem significativa. 
Área: Ensino de Física 
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ABORDAGEM DOS CONCEITOS DE HIDROSTÁTICA ATRAVÉS DE EXPERIMENTOS DE BAIXO CUSTO 
Gabriel Calasans dos Santos1, Morgana Sousa Santos2,  Pedro Augusto Silva Coutinho3, Danilo Almeida Souza4 

 1,2,3 Bolsistas de Iniciação Científica Júnior IFBA/ CNPq 
gabrielcalasans16@hotmail.com, morgana257@hotmail.com, pedroaugustocoutinho@hotmail.com; 

4 Prof. EBTT/ Física; e-mail: danilofisico@gmail.com/ danilos@ifba.edu.br;  
IFBA – Campus Ilhéus/ Grupo de Pesquisa – Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 

 RESUMO 
O presente trabalho traz uma proposta de abordar os conceitos de hidrostática valendo-se de 
experimentos de baixo custo financeiro. É consenso entre os pesquisadores da área de ensino de 
ciências que em grande parte das escolas brasileiras o ensino dessa disciplina tem sido feito de 
maneira tradicional, e pouco tem se discutido sobre o uso de novas metodologias que motivem os 
alunos a aprenderem os conceitos trazidos, de forma diferenciada e interativa. O uso de atividades 
experimentais no ensino de ciências vem se tornando uma opção de grande eficácia para o 
aprendizado; em grande parte, por oferecer um espaço mais dinâmico, onde seja valorizada a 
criatividade e investigação do estudante, em contraste à formalidade excessiva presente nos 
espaços escolares de hoje. Devido à inexistência ou falta de estruturação dos laboratórios em um 
número significativo de espaços educacionais, os experimentos de baixo custo tem se configurado 
como uma importante ferramenta para cumprir tal demanda. O trabalho desenvolvido consistiu na 
construção de experimentos de baixo custo aplicado à hidrostática; apesar da ideia inicial ser a 
comprovação de leis e teorias, acreditamos que a conciliação de aula expositiva, com a proposta 
de construção desses experimentos proporciona ao estudante uma formação sólida, onde ele 
tenha a oportunidade de ser o protagonista no processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo 
assim várias competências cognitivas, tais como: criatividade, autonomia, capacidade de 
observação-interpretação e o poder de crítica diante das observações constatadas. Por fim, pode-
se dizer que as atividades experimentais se configuram como metodologia complementar no 
aprendizado de física, podendo ajudar o discente a sair da passividade; motivando o mesmo a 
descobrir os caminhos de se “fazer” ciência. 
Palavras-chave: Experimentos de baixo custo; Ensino de Ciências; Ensino-Aprendizagem. 
Área: Ensino de Física. 



 
 RESUMOS 

 
V Jornada de Astronomia de Vitória da Conquista 

    ISBN 978-85-66420-02-9 15_____________________________________________________________________________ 

ANÁLISE DE MOVIMENTO DE PROJÉTEIS ATRAVÉS DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 
 Pedro Augusto Silva Coutinho1, Gabriel Calasans dos Santos2,  Morgana Sousa Santos3, Danilo Almeida Souza4 

 1,2,3 Bolsistas de Iniciação Científica Júnior IFBA/ CNPq 
pedroaugustocoutinho@hotmail.com, gabrielcalasans16@hotmail.com,  

morganasantos123@hotmail.com; 
4 Profº EBTT/ Física; danilofisico@gmail.com/ danilos@ifba.edu.br;  

IFBA – Câmpus Ilhéus/ Grupo de Pesquisa – Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
RESUMO 

Neste trabalho propomos à análise de movimento de projéteis através do uso de Objetos Virtuais 
de Aprendizagem (OVA), onde utilizamos, sobretudo, as simulações computacionais em física. 
Dentro dessa análise, temas comumente trabalhados nos currículos de ensino médio como: 
movimento vertical, movimento horizontal e movimento oblíquo ganham uma discussão mais rica, 
incluindo condições que no geral são desprezadas na análise da cinemática escalar. O uso desses 
OVA´s em espaços educacionais vem ganhando espaço e tem se configurado como uma 
ferramenta promissora para o ensino de ciências frente a um modelo extremamente tradicional 
enraizado na maioria das escolas brasileiras; Ademais, o desenvolvimento pelo qual passou o Brasil 
nos últimos anos, somado aos recentes investimentos em aparatos tecnológicos na educação 
pública vem reforçando cada vez mais essa ideia. Nosso trabalho foca em avaliar as diferentes 
maneiras que um aluno pode explorar um simulador nomeado de “projectil_motion”, feito por 
pesquisadores da “University of Colorad” e disponibilizado gratuitamente na internet. Apesar de 
analisar um caso particular, o grande acervo dessas simulações em física nos faz crer que outros 
temas possam igualmente ser explorados, com maior ou menor grau de complexidade, 
dependendo dos requisitos trazidos pelo estudante, além de outros que possam ser adquiridos a 
partir da análise de OVA. Por fim, acreditamos que o uso de metodologias alternativas no ensino 
de ciências, entre as quais o uso de OVA´s está incluso, tem dado nova configuração para o ensino 
de física no Brasil, utilizando atividades que facilitem o processo ensino-aprendizagem, além de 
motivar aqueles estudantes que não gostam, a ter um novo olhar sobre a ciência e, sobretudo à 
física. 
Palavras-chave: Objeto Virtual de Aprendizagem; Ensino de Ciências; Ensino-Aprendizagem. 
Área: Ensino de Física. 
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O ENSINO DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM USO DA EXPERIMENTAÇÃO 

 
Daniel Marcos de Jesus1, Davi Ferreira Barreto2, Roberto Oliveira de Souza3 

1Professor de Ensino Médio/Colégio Estadual Ruy José de Almeida,   
danielmarcosdejesus@gmail.com  

2 Professor de Ensino Médio/Colégio Santo Antonio de Jesus,  
daviufrb@gmail.com 

3Professor do  Centro Territorial de Educação Profissional  do vale do Jiquiriça- CETEP,  
vinipop2002@hotmail.com 

 

RESUMO 
A presente pesquisa faz parte de uma oficina realizada na escola Estadual Aldemiro Vilas Boas nas aulas de 
Química e Física  e observiu  sobretudo, a importância das aulas práticas no ensino de Ciências para os 
alunos do Ensino Fundamental de Jovens e Adultos na Escola Estadual Aldemiro Vilas Boas na cidade de São 
Miguel das Matas BA. O trabalho analisa o conceito de aulas práticas para esses alunos, a aceitação e as 
impressões pessoais dos mesmos em relação a estas aulas na disciplina de Ciências Naturais. O estudo 
desenvolveu um conjunto de atividades práticas do cotidiano relacionadas aos conteúdos de Ciências na 
EJA (Educação de Jovens e Adultos) - Ensino Médio, promovendo a investigação do desenvolvimento da 
compreensão e da construção conceitual, na percepção de educados. Os resultados demonstram que os 
alunos jovens e adultos gostam desse tipo de aula e se sentem motivados quando a mesma é proposta, 
principalmente quando elas ocorrem no laboratório e, desse modo, o desenvolvimento dessas aulas pode 
ser uma importante ferramenta no ensino de ciências para os alunos jovens e adultos. Sendo assim, 
desenvolveram-se atividades investigativas com os estudantes através da apresentação de situações 
problematizadoras, questionadoras que promoveram o diálogo, envolvendo a resolução de problemas e 
levando à introdução de conceitos científicos. Essas atividades investigativas promoveram também, 
mudanças nas atitudes dos alunos, ou seja, ao saírem da posição de espectadores para construtores, eles 
tiveram suas curiosidades aguçadas e passaram a assumir uma nova postura no cenário escolar, atuando 
como agentes ativos na construção do próprio. Acredita-se que o ensino de Ciências em particular ao 
ensino de química e física na EJA deve ser feita de maneira diferenciada com uso da experimentação, tendo 
em vista a variedade de conceitos trazidos relacionados ao seu cotidiano.  
Palavras chaves: Aprendizagem. Educação de Jovens e Adultos, Experimentação.  
Área: Ensino de Física 
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O LHC E O IMPACTO CAUSADO AO MODELO PADRÃO 
Eunice da Silva Emidio  Discente do IFBA – Campus Vitória da Conquista,  eunice.emidio@gmail.com  

RESUMO 
Construído entre as décadas de 1960 e 1970, através de evidências experimentais, o Modelo padrão de 
partículas elementares é a teoria mais aceita quando se trata do mundo subatômico, uma vez que explica as 
partículas mais elementares que compõem o universo e as interações entre estas. Desde a sua idealização, 
muitas foram as comprovações experimentais para o que previa esta teoria. O mais recente resultado foi a 
constatação da existência do campo de Higgs e o bóson de Higgs, sua partícula equivalente, através do LHC 
(Large Hadron Colidder, em português Grande Colisor de Hádrons), o maior acelerador de partículas, 
construído entre a França e a Suíça no CERN (European Organization for Nuclear Research, em português 
Organização Europeia para Pesquisa Nuclear). Esta trabalho tem como principal objetivo destacar a 
importância da descoberta do bóson de Higgs para a física moderna e diversos outros ramos da pesquisa 
científica e tecnológica, além de salientar os avanços esperados a partir do LHC, através de uma linguagem 
simplificada, possibilitando maior compreensão àqueles que possuem pouco conhecimento sobre o tema e 
buscando reduzir a distância entre a comunidade e as pesquisas com tecnologia avançada. Mediante a 
pesquisa bibliográfica, foram selecionados os aspectos mais relevantes das teorias do Modelo Padrão e os 
impactos causados pela descoberta do campo de Higgs sobre essa teoria. 
Palavras-chave: Modelo padrão; LHC; Física de partículas. 
Área: Divulgação                
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ESTRELAS EXTREMAS 

 Dr. Marildo G. Pereira 
UEFS/Antares-Departamento de Física  

 RESUMO 
De uma forma simplista, estrelas são definidas como corpos celestes que possuem luz própria, produzida à 
custa da queima de energia nuclear que ocorre em seu interior. Entretanto, há várias classes de estrelas, e 
algumas delas fogem desta classificação primária, apresentando características cataclísmicas por conta da 
fenomenologia na qual elas estão envolvidas.   Estrelas massivas, com forte vento estelar e perda de matéria 
tais como as Estrelas Wolf-Rayert, as variáveis irregulares pulsantes, variáveis cataclísmicas em sistemas 
binários, os exóticos sistemas binários de raios-x, são alguns dos intrigantes objetos que permeiam esse zoo 
do Universo da Astronomia. Nesta palestra serão apresentadas as características destes objetos, sua 
evolução e seu destino.  
Palavras-chave: Estrelas, corpos celestes, evolução. 
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MINICURSO 
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FUNDAMENTOS DA TECNOLOGIA ESPACIAL – DINÂMICA ORBITAL 

 Dr. Silvanio Bezerra de Oliveira 
UESB/Departamento de Ciências Extas e Tecnológica   RESUMO 

Com base no trabalho realizado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por A. F. B. A. Prado e H. 
K. Kuga, noções e fundamentos sobre a tecnologia espacial são apresentados de forma simples para aqueles 
que pretendem iniciar na área espacial. Neste minicurso serão abordadas as características fundamentais do 
movimento orbital de satélites artificiais e de corpos naturais envolvendo parte da engenharia e tecnologia 
espacial aplicada. Através de simulações computacionais das leis de movimento realizadas durante o 
minicurso, os participantes terão a oportunidade de entender o comportamento dos corpos em órbita de 
um corpo central observando principalmente, a variação dos parâmetros físicos envolvidos quando sujeitos 
a perturbações externas.  
Palavras-chave: Dinâmica Orbital, Tecnologia Espacial, Engenharia Espacial. 
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OFICINA 
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 TELESCÓPIOS E ACESSÓRIOS PARA INICIANTES  Dr. Jorge Ricardo de Araujo Kaschny 
IFBA – Campus Vitória da Conquista  

RESUMO 
Telescópios são instrumentos que permitem estender a capacidade dos olhos humanos possibilitando a 
observação de objetos longínquos, tal como seu nome indica: do Grego "tele" = longe + “scopio” = observar. 
Através da coleta da luz de objetos distantes e da focalização da luz coletada, obtemos uma imagem com 
uma significativa ampliação. Aqui vamos explorar os diversos tipos de telescópios astronômicos comumente 
disponíveis, detalhando seus respectivos princípios de funcionamento com uma linguagem acessível e 
ilustrativa.  
Palavras-chave: Telescópios, Ampliação, Objetos Astronômicos. 
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Pequeno registro fotográfico da JASTRO 2014 

 
Figura 1 – Abertura com a presença do Diretor Geral, Prof. Paulo Marinho, do Diretor de Ensino Prof. Durval de Almeida, do representante do Observatório Astronômico Antares, Prof. Marildo Pereira e da Coordenadora do Evento, Profa. Selma Rozane.  

 
Figura 2 – Apresentação do Coral de Alunos do IFBA – Campus Vitória da Conquista. 
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Figura 3 – Plateia na abertura da V Jornada de Astronomia.  

 
Figura 4 – Palestra de abertura com o Prof. Marildo Pereira. 
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Figura 5 – Minicurso, fundamentos da tecnologia espacial: dinâmica orbital, com o 

Prof. Silvanio Bezerra.  

 
Figura 6 – Oficina, telescópios e acessórios para iniciantes, com o Prof. Jorge Kaschny  
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Figura 7 – Criança e jovens em torno do planetário.  

 
Figura 8 – Mostra com experimentos de física.  
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Figura 9 – Sessão de pôsteres.  

 
Figura 10 – Sessão de observações noturna com telescópios.  
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Figura 11 – Captura de tela das fotos divulgadas na página do evento, http://physika.info/physika/index.php/vjastro.html   
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