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RESUMO 

O presente trabalho apresenta o projeto de extensão intitulado “Astronomia para 
Todos”. O mesmo é desenvolvido junto as instituições de ensino da região em torno 
da cidade de Pato Branco, no estado do Paraná. É desenvolvido pelo GEAstro - 
Grupo de Estudo em Astronomia, da UTFPR, campus de Pato Branco.  

 

O PROJETO ASTRONOMIA PARA TODOS:  

O Grupo de Estudos em Astronomia – GEAstro, do campus da UTFPR de 
Pato Branco, no estado do Paraná, está desenvolvendo o projeto de extensão 
"Astronomia  para Todos". A iniciativa tem o objetivo de levar o conhecimento sobre 
Astronomia e suas implicações no dia a dia, desmistificando alguns assuntos e 
ampliando o esclarecimento da comunidade interna e externa com respeito ao 
mundo que os cerca e do qual se tem tanta curiosidade. 

O Projeto Astronomia para Todos visa trazer tanto a comunidade acadêmica 
como a população em geral até a Universidade, em momentos determinados para 
terem acesso a informações teóricas e posteriormente participarem de seções de 
observação. É um  Projeto de extensão  e promove visitas de instituições de ensino 
ao Campus e realiza atividades práticas. 

O encaminhamento da divulgação do projeto junto à comunidade externa é 
desenvolvido em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Pato Branco e 
com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município. 

Sob a coordenação da professora Tina Andreolla são realizadas atividades de 
Astronáutica, como lançamento de foguetes e de Astronomia envolvendo a nova 
classificação do sistema solar, oficina de Astronomia de acordo com a idade e série 
e apresentação filmes de Astronomia. Em seguida, sob a orientação do professor 
Jalves Figueira, é realizada observação do céu. Ambas as atividades são auxiliadas 
pelos alunos bolsistas, Jonas Haskel, Jhonathan Facin de Moura e Marco Antonio 
Bosse. 



 

Figura 1: Lançamento de Foguetes 

 

Figura 2: Oficina de dimensões de planetas 

 

Figura 3: Observação do Céu 



A UTFPR, Campus Pato Branco, possui em sua infraestrutura cinco 
telescópios (dois de alta definição) e uma luneta, os quais estão sendo utilizados 
pelos alunos bolsistas em suas pesquisas, e nas atividades de observação 
realizadas junto às comunidades acadêmica e externa, além de filmes de 
Astronomia que são apresentados aos participantes do projeto e livros e apostilas 
disponíveis a pesquisa pelos alunos bolsistas. 

O projeto propõe eventos abertos à participação de escolas públicas ou 
privadas, urbanas ou rurais, para alunos do  primeiro ano do ensino fundamental, até 
os do último ano do ensino médio e, também, à comunidade acadêmica tanto da 
UTFPR quanto de outras instituições, sendo necessário fazer o agendamento. Visa 
a interação entre profissionais da Astronomia e das outras áreas de conhecimento, 
em todos os níveis de ensino com o intuito de ajudá-los a entender os fenômenos 
básicos destas ciências, provendo uma maior integração entre a UTFPR e os 
demais segmentos da sociedade 

 Para participar do projeto, as instituições devem se inscrever em um 
cronograma de visita que é previamente disponibilizado. O cronograma é elaborado 
a partir de estudo do que há para ser observado no céu em determinadas datas no 
ano. 

 

Figura 4: visita de instituição de ensino de Jovens  e Adultos  

CONCLUSÃO 

 O desenvolvimento do projeto vem estimulando alunos e professores, de 
todos os níveis de ensino, a desenvolverem atividades lúdicas, integrando escola, 
família e comunidade, uma vez que os pais se envolvem nas atividades. Vem 
despertando, também, o gosto pelas ciências em geral, bem como aproximar a 
universidade da comunidade. 


