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1. Caracterização do Problema  

 
O céu sempre foi motivo de fascinação e interesse para os seres humanos, 

independente de idade, grau de instrução e lugar do planeta onde mora. As 
populações que habitavam as regiões consideradas como berço da civilização 
ocidental, observaram as estrelas durante séculos. Porém poucos registros foram 
feitos, os documentos que se referem a atividades astronômicas na antiguidadde 
datam de uma época a 700 a.C., o que pode ser considerado relativamente 
recente. Análises desses documentos revelam que os povos que os escreveram, 
os babilônicos, faziam observações que permitiam prever acontecimentos 
astronômicos como eclipses solares e lunares e, também, fazerem medidas como 
as das translações planetárias, por exemplo. 

Nas observações e medidas referentes as concepções provenientes destas, 
é que a cosmologia repousou suas conclusões predominaram desde o século IV 
a.C. até o princípio di século XVI d.C., período no qual muitas teorias foram 
formuladas e praticadas como verdade, por exemplo, o modelo Geocêntrico, que 
considerava a Terra como centro do universo e todos os ostros astros, inclusive o 
sol, giravam em torno dela. Durante o período de 400 d.C. até 1453, quando o 
Império Bizantino colapsa com a tomada de sua Capital, Constantinopla, pelos 
turcos, a aquisição de conhecimentos declinou devido as hostilidades entre 
pagãos e cristãos, visto que as grandes escolas gregas e o Museu Alexandrino 
eram pagãos e os conhecimentos acumulados por estes foram ignorados pelos 
Cristãos.  

Com o período medieval na Europa, a astronomia entrou em dormência. No 
fim da Idade Média, com o surgimento de um clima de livre pensamento, surgiram 
novos conceitos em relação ao universo, como por exemplo, a apresentação do 
modelo heliocêntrico do universo, por Copérnico, cuja obra foi publicada no livro 
“Sobre a Revolução dos Corpos Celestes”, em 1543, ano de sua morte. No 
modelo de Copérnico, o Sol ocupava o centro e todos os outros astros, inclusive a 
Terra, giravam ao seu redor.  Copérnico não conseguiu prever com precisão as 
posições dos planetas e nem uma prova de que a Terra estava em movimento. 

Em 1546, três anos após a morte de Copérnico, nasceu Thicho Brahe, filho 
de nobres, estudou Línguas e Direito, na universidadede Copenhagem, onde, 
nesta época ocorreu um eclipse previsto, que o encantou e a partir de então, 
passou a estudar Matemática e Astronomia. Em Augsburg na Alemanha, ele 
construiu seu próprio observatório. Como não existiam lunetas ou telescópios, ele 
colocou ali os instrumentos mais sofisticados que existiam na época, através dos 
quais fez observações sistemáticas do céu e, no dia 11 de novembro de 1572 viu 
uma estrela que brilhava até durante o dia. Descobriu, então, a primeira supernova 
observada. 

Devido ao seu empenho e descobertas, ganhou uma ilha, do rei Frederico 
II, da Dinamarca, onde construiu o melhor observatório do mundo e, muito 
dinheiro, facilidades estas que o levaram a fazer registros precisos das posições 



dos planetas. Porém, considerava que a Terra era o centro do universo, imóvel,  e 
que o sol girava ao redor dela com todos os outros planetas girando ao redor dele. 
Ou seja, criou o modelo Tychônico do universo.  

A primeira grande contribuição para a teoria heliocêntrica veio com a 
descoberta dos satélites de Júpiter, por Galileu, derrubando assim o dogma do 
sistema estacionário, pois pelo menos alguma coisa não girava ao redor da Terra. 
Galileu descobriu, também as fases de Vênus mostrando que isso ocorria devido a 
uma órbita ao redor do Sol, convicções estas que renegou diante da Inquisição. 
Ele foi o primeiro a usar lunetas na Astronomia. 

Mas o modelo final do sistema solar veio com o aspirante a pastor luterano, 
Johannes Kepler que, sob a influencia de um professor de Matemática e 
Astronomia, abandonou a teologia e passou a estudar Astronomia. Kepler foi 
estudar com Tycho Brahe e, após sua morte ficou com todas as informações 
obtidas das informações deste e, sendo um excelente teórico fez as descobertas 
que determinaram o sistema solar com o modelo que conhecemos até hoje. 

Porém, muitas pessoas, nos dias atuais, olham para o céu, vêem seus 
objetos, mas não os compreendem, apesar da curiosidade e encantamento que 
estes lhe causam. 

Este projeto visa levar uma maior compreensão desse universo, tão 
contraditório para muitos durante tantos anos, a comunidade acadêmica, tanto da 
universidade, quanto das demais escolas municipais, estaduais e privadas, da 
região compreendida na área de abrangência da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná – Campus Pato Branco. 

Para Tanto, visa desenvolver atividades que envolvam tanto a comunidade 
acadêmica interna a UTFPR quanto a comunidade externa compreendida por 
escolas públicas e privadas da região, bem como aos núcleos estaduais, 
secretarias municipais de educação e outras instituições de ensino superior.  

 
1.1 Histórico do GEAstro 

 
O Grupo GEAstro iniciou suas atividades em 1995, quando os professores 

Sergio Luiz Masutti, Dr. Eng e Luciara Indrusiak Weiss, Ms. encaminharam projeto 
ao CNPQ, foram selecionados e com esses recursos compraram os primeiros 2 
Telescópios fundando este Grupo de Estudos e que a partir de então 
desenvolveram trabalhos e atividades ao público interno e externo ao Campus PB.  

Com o passar do tempo novos membros juntaram-se ao grupo e prestaram 
sua valiosa contribuição.  

Com a vinda da Prof. Dra. Tina Andreolla, especialista na área, o grupo 
passou a ter atividades efetivas em Astronomia e ter atuação constante e, está em 
tramite para efetivarem o grupo de pesquisa. Hoje o grupo conta com doze 
membros e se prepara para novas e desafiadoras conquistas e atividades. 

O Grupo GEAstro reuni-se todas as quartas – feiras para tratar de assuntos 
relacionados as atividades do grupo e para estudar Astronomia. As quintas-feiras  
a noite, quando o clima permite, são feitas observações utilizando no mínimo três 
telescópios  e, uma vez ao mês fazemos chamada pública para observações, 
algumas envolvendo a comunidade interna a universidade e outras envolvendo a 
comunidade externa. 



O GEAstro participou das duas primeiras EXPOUTs (feira das profissões) 
da UTFPR, edições 2008 e 2009 com  3 mini cursos em Astronomia e após os 
mini cursos foram realizadas observações do céu.  

Na edição 2010 da EXPOUT, participou com o mini curso "Introdução para 
Observação do Céu" sobre como utilizar ferramentas como o stellarium, o zênite 
nu, planisférios e mapa do céu para observar o céu e,  após o mini curso foi 
realizada  observação noturna com os participantes. 

No ano de 2011, estão previstas a execução do projeto de extensão 
“Astronomia para Todos”, realização do EREA – Encontro Regional de Ensino de 
Astronomia e observações semanais para a comunidade interna da UTFPR, alem 
da participação de eventos regionais e nacionais. 

A Universidade Tecnologia Federal do Paraná, Campus de Pato Branco, 
possui cinco telescópios, sendo dois de alta definição, os quais estão, até então, 
sendo utilizados pela comunidade acadêmica e pelos integrantes do GEAstro. 

 

2. Objetivos e Metas  

   
A Astronomia, é hoje uma ciência que, a pesar de estar intrinsicamente 

ligada a todos os seres do universo, é pouco conhecida e compreendida pelas 
pessoas que vivem em um pequeno fragmento desse espaço. Os seres humanos, 
hospedes do planeta Terra. Devido a essa falta de conhecimento tem-se, até os 
dias atuais, muitos mitos relacionados a Astronomia. Este projeto visa levar ao 
conhecimento da Comunidade interna e externa à Universidade, conhecimento 
sobre Astronomia e suas implicações no dia a dia, com o intuito de desmistificar 
alguns assuntos e ampliar o conhecimento do mundo que os cerca e do qual se 
tem tanta curiosidade. 

A Universidade Tecnologia Federal do Paraná, Campus de Pato Branco, 
possui quatro telescópios, um de alta definição, os quais estão, até então, sendo 
utilizados pela comunidade acadêmica em eventos esporádicos.  

Este projeto 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.  
 
 

3. Métodos e Procedimentos   

 
O presente projeto tem algumas ações a serem realizadas ao longo de seu 

desenvolvimento, integrando a universidade a comunidade acadêmica e externa a 
universidade, como as escolas publicas e privadas e outras instituições de ensino 
superior. 

Uma das atividades a ser desenvolvida será a “Seção Cinema de 
Astronomia”, onde, um dia por mês será passado filmes relacionados a astronomia 
acompanhados de oficinas de construção de materiais didáticos e lúdicos. 



As atividades iniciarão as 17:30 com a seção de cinema em astronomia, 
seguida pelas oficinas de construção de materiais didáticos e lúdicos, em 
astronomia e, na seqüência será realizada seção de observação do céu com o uso 
de cinco telescópios e duas lunetas, se as condições climática permitirem. 

Se as condições do céu não permitirem observação direta, serão 
desenvolvidas atividades de exploração de ferramentas de observação indireta do 
céu, como a exploração do Zenite (http://www.zenite.nu/) e do Stellarium, 
visualização de outras mídias mostrando observações realizadas, palestras sobre 
o novo sistema solar, entre outros assuntos. 

 
Outra atividade a ser desenvolvida, a qual pode ser integrada ou 

independente a atividade  anterior, se refere a “Seção de Observação” onde,  com 
periodicidade mensal será promovida uma seção de observação astronômica nas 
dependências do Campus, utilizando os telescópios que disponibilizamos, e, será 
aberto a participação tanto da comunidade interna como externa a Universidade. 
Essa atividade também será  divulgada a todas as escolas públicas e privadas da 
região, bem como aos núcleos estaduais e secretarias municipais de educação e 
outras instituições de ensino superior.  

 O Evento será divulgado a todas as escolas públicas e privadas da região, 
bem como aos núcleos estaduais e secretarias municipais de educação.  

Para participar, cada escola deverá fazer a sua inscrição, previamente, se 
enquadrando no cronograma das atividades.  

 Essas atividades contarão com a participação dos integrantes do 
GEAstro – Grupo de Estudo em Astronomia, Prof. Ms. Jalves S. Figueira, Prof. Dr. 
Sergio Masutti, Prof. Dr. Silvio Andolfato, Prof. Luis Carlos Ferreira Bueno, Profa. 
Ms. Solange Pizzolatto Balena e Profa. Dra. Clementina Verginia Andreolla , Prof. 
Ms. Miguel Moreto  e de alunos voluntários que serão preparados para interagirem 
na execução das atividades,  coordenados pela autora deste projeto. 



A autora do projeto irá desenvolver atividades específicas junto aos alunos 
e professores voluntários preparando-os de forma teórica e prática para atuarem 
como monitores e divulgadores desta ciência tão próxima e ao mesmo tempo tão 
distante de todos.   

 

4. Resultados esperados  

 
O projeto propõe eventos abertos à participação de escolas públicas ou 

privadas, urbanas ou rurais, para alunos do  primeiro ano do ensino fundamental 
até aos do último ano do ensino médio e, também a comunidade acadêmica tanto 
da UTFPR quanto de outras instituições. 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, uma vez que as pessoas, Professores e alunos, que participarem 
divulgarão o nome da nossa instituição a todos os segmentos sociais aos quais 
estão inseridos em suas relações diárias. 

Como nas oficinas serão disponibilizados materiais didáticos e far-se-a 
sugestões de atividades práticas com a intenção de trabalhar gradualmente os 
conceitos básicos da astronomia, descobrir eventuais pré-concepções de alunos, 
contestar erros básicos de astronomia encontrados em livros didáticos, visando o 
incentivo a realização de observações diurnas e noturnas bem como o manuseio 
de experimentos didáticos de baixo custo, espera-se que esses eventos 
contribuam para elucidação e desmistificação de eventos não compreendidos de 
forma científica junto aos participantes no que se refere a assuntos relacionados a 
Astronomia bem como a promoção da integração da  UTFPR com a comunidade 
que faz parte do raio de abrangência desta, e,  também,  a divulgação do nome da 
instituição de forma direta e efetiva junto aos participantes e através deles, a toda 
comunidade externa. 
 
 

5. Recursos e equipamentos disponíveis  

 
1  Telescópio Newtoniano   250mm - Distância focal (F): 1400mm; Montagem: 
Altazimutal – Dobsoniana 
 
2 Telescópios Newtoniano  200mm - Distância focal (F): 1250mm  ; - Montagem: 
Altazimutal – Dobsoniana 

1 Telescópio CPC800 XLT com GPS interno,computadorizado, Distância focal (F): 
2032mm  ; - Montagem: Forquilha azimutal com comando GOTO 
computadorizado. 



Auditório com projetor e sistema de som, com espaço para 300 pessoas. 

Miniauditório com projetor e sistema de som com espaço para 40 pessoas. 

 

6. Riscos e Dificuldades  

 
No momento, a maior dificuldade encontrada para a realização do Evento 

“Seção de Observação” é um local apropriado e definitivo para realização dessas 
atividades. Isso deverá ocorrer, inicialmente em locais improvisados até que se 
tenha um local especifico para tal atividade, local este que se está pleiteando junto 
aos órgãos competentes. 

 
 

7. Justificativa  

 
Este projeto tem finalidade de divulgar, trabalhar conceitos e desmistificar 

idéias de astronomia a alunos e professores da rede pública e privada de ensino,   
uma vez que será desenvolvido com a participação da comunidade tanto interna 
quanto externa a universidade, através de conhecimentos, teóricos ( através de 
textos e vídeos), práticos (através das oficinas e seções de observação)  o que irá 
ampliar o conhecimento dos participantes, contribuindo para a formação dos 
professores e dissiminando o conhecimento entre os alunos, ao mesmo tempo 
que a universidade exercerá seu papel de transformação,  uma vez que levará aos 
participantes conhecimento científico sobre a Astronomia, ciência que hoje está 
mais baseada em senso comum e misticismo.   
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9. Cronograma  

 
 
 
 

10. Planilha de Custos 
 

no Descrição  Justificativa UN Valor Unit. (R$) Quant. Valor (R$) 

10.a. Material de Consumo 

 

a.1. Toner preto compatível com a 
impressora HP LaserJet M1120 MFP 

 Impressão de material didático a ser 
utilizado nos minicursos. un 100,00 3 300,00 

a.2. Folha de Papel A4 (resma)   Para impressão de material didático 
a ser utilizado nos minicursos. Resma 20,00 6 120,00 

a.3. Colchete de aço no. 07 com 72 
unidades. 

 Para montagem de material didático 
(planisférios e relógios estelar e 
lunar) cx 4,00 6 24,00 

a.4. Tesoura uso geral de 7” em aço inox.  Para confecção de material didático un 15,00 6 90,00 
a.5.  Grampeador de mesa médio.  Para confecção de material didático un 12,00 2 24,00 
a.6. Massa de modelar  Para oficinas de Astronomia cx 3,10 50 155,00 
a.7. Rolo de papel alumínio  Para oficinas de Astronomia un 38,00 10 380,00 
a.8.  Régua 30 cm  Para confecção de material didático un 2,20 40 88,00 
a.9. Lápis   Para confecção de material didático cx 70,00 01 70,00 
a.10. canetas  Para confecção de material didático cx 25,00 02 50,00 
a.11. Pincel para quadro branco  Para confecção de material didático cx 44,00 03 132,00 

 Subtotal 1.433,00 



 

10.b. Contratação de serviços 
b.1. Impressão de carta celeste, planisférios 

e banners 
 Impressão em gráfica de materiais 
didáticos que não podem ser 
impressos em impressora comum. Un 1,00 2000 2.000,00 

Subtotal 2.000,00 
Total 3.433,00 


