CULTURA E EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA NO IAG

Julho 2016

CULTURA E EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA NO IAG
Com qualidade reconhecida em ensino e pesquisa, o Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas se destaca cada vez mais em
cultura e extensão universitária. Essas atividades envolvem públicos de
todas as idades em nossa sede na Cidade Universitária, na Estação
Meteorológica, no Observatório Abrahão de Moraes e também a distância.
São cursos de extensão, visitas monitoradas, organização e participação
em eventos e outras formas de atendimento à comunidade. Alunos de
nossos três departamentos também realizam projetos com bolsas da PróReitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP.
Conheça mais sobre as atividades da Comissão de Cultura e Extensão do
IAG e participe!
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CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Os três departamentos do IAG oferecem cursos de extensão que
acontecem durante todo o ano. Os cursos podem ser para públicos
específicos ou abertos à comunidade em geral. Nossos docentes também
são convidados a ministrar aulas de extensão em outras instituições.

EXPLORANDO A METEOROLOGIA
Coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo de Camargo, o objetivo deste curso foi
transmitir conceitos básicos de meteorologia a professores do Ensino
Médio e a todo o público interessado. Este curso foi realizado em duas
edições, nos meses de janeiro e julho. No total, 39 pessoas participaram do
curso nas dependências da Estação Meteorológica do IAG, localizada no
Parque CienTec.

CURSO
DE
TREINAMENTO
METEOROLÓGICAS DE SUPERFÍCIE

EM

OBSERVAÇÕES

Visando proporcionar o aprendizado básico da Observação Meteorológica
e do uso dos conhecimentos adquiridos no cotidiano, este treinamento foi
oferecido ao público em geral nas dependências da Estação Meteorológica
do IAG, localizada no Parque CienTec, em duas edições: em fevereiro e em
julho, com total de 25 participantes. Coordenador: Prof. Dr. Ricardo de
Camargo
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INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E À ASTROFÍSICA
Com conteúdo mais avançado, este curso é voltado a graduandos e
graduados em Ciências Exatas. As aulas foram realizadas em período
integral ao longo de uma semana no mês de julho, com visitas ao Rádio
Telescópio do Itapetinga em Atibaia e ao Observatório Abrahão de Moraes
em Valinhos. O curso recebeu 198 inscrições, das quais 100 foram
selecionadas para o preenchimento das vagas. Responsável: Prof. Dr.
Eduardo Cypriano.

ASTRONOMIA: UMA VISÃO GERAL
O curso é voltado para professores e graduandos em cursos de licenciatura
e tem como objetivo melhorar o ensino da Astronomia nos níveis
fundamental e médio. As aulas aconteceram entre os dias 8 de agosto e 17
de outubro, nas tardes de sábado. Participaram 50 alunos selecionados
dentre 247 inscritos. Responsável: Profa. Dra. Elysandra Cypriano.
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ESCOLA DE VERÃO DE GEOFÍSICA
A 17ª edição da Escola de Verão de Geofísica aconteceu entre os dias 2 e
13 de fevereiro e ofereceu seis cursos de difusão destinados a graduandos,
pós-graduandos e profissionais das áreas de Ciências Exatas e da Terra e
afins. Os responsáveis pela escola foram o Prof. Dr. Renato Prado
(coordenador) e o Prof. Dr. Jorge Porsani (vice-coordenador).

MÉTODO TDEM: MODELAGEM, INVERSÃO E APLICAÇÕES
EM HIDROGEOLOGIA
Por meio de aulas teóricas e trabalhos práticos, o curso visou fornecer os
princípios físicos e matemáticos do método eletromagnético no domínio
do tempo – TDEM. Realizado de 2 a 6 de fevereiro, com 18 participantes.
Ministrante: Me. Cassiano Bortolozo (Doutorando em Geofísica do IAG).
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INTRODUÇÃO À SISMOLOGIA
A Sismologia é uma das principais áreas de Geofísica, e este curso visou
fornecer uma introdução geral ao tema para alunos da graduação e
profissionais e técnicos que estão se iniciando nesta atividade. A 6ª edição
deste curso foi realizada de 2 a 6 de fevereiro, com 20 alunos
participantes. O curso foi ministrado pelo Prof. Dr. Marcelo Assumpção e
contou com a colaboração de monitores, alunos de graduação e pósgraduação, e pós-doutorandos.

PRINCÍPIOS DO MÉTODO GPR
O método GPR é um dos mais importantes e utilizados métodos geofísicos
na investigação rasa de terrenos envolvendo problemas geotécnicos,
ambientais, arqueológicos. O curso apresentou uma introdução geral ao
método tanto para alunos da graduação quanto para profissionais e
técnicos que estão se iniciando no uso de GPR. Realizado de 9 a 13 de
fevereiro, com 24 participantes. Ministrante: Me. Emerson Almeida
(Doutorando em Geofísica do IAG)

SÍSMICA APLICADA À INVESTIGAÇÃO DE AMBIE NTES
SUBMERSOS RASOS: FUNDAMENTOS, PROCESSAMENTO E
INTERPRETAÇÃO DE DADOS
Este curso teve como objetivo mostrar a importância da geofísica aplicada
empregada na investigação de ambientes submersos, os fundamentos dos
principais métodos acústicos utilizados na investigação destes ambientes e
exemplos de aplicações. Realizado de 9 a 13 de fevereiro, com 24 alunos
participantes. Ministrante: Dr. Luiz Antonio Pereira de Souza (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT).
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ONDAS DE SUPERFÍCIE E ESTRUTURA CRUSTAL
Ondas de superfície são muito usadas em tomografia e determinação de
estrutura crustal. O objetivo deste curso foi analisar as ondas de superfície
de terremotos para obter a curva de dispersão, velocidades de fase em
redes de estações e a inversão de velocidades de grupo e de fase para
obtenção de modelos de estrutura da crosta e manto superior. Realizado
de 9 a 13 de fevereiro, com 15 alunos participantes. Ministrantes: Prof. Dr.
Marcelo Assumpção e Me. Bruno Collaço (Sismólogo do IEE-USP).

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS EM GEOFÍSICA: APLICAÇÕES
EM CLASSIFICAÇÃO E INVERSÃO DE DADOS
Devido à crescente demanda no campo da geofísica aplicada à solução de
problemas geocientíficos, este curso visou proporcionar aos alunos
informações adicionais aos conhecimentos teóricos e aplicações da
geofísica, por meio do uso de Redes Neurais Artificiais. As aulas
aconteceram de 2 a 6 de fevereiro, com a participação de 19 alunos.
Ministrante: Vinicius dos Santos (Pós-Doutorando do Departamento de
Geofísica do IAG).

CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA A TERCEIRA
IDADE
O programa Universidade Aberta à Terceira Idade, da Pró-Reitoria de
Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) da USP, promove cursos de
difusão cultural e outras atividades voltadas a pessoas com idade acima de
sessenta anos. O IAG participa do programa com cursos de difusão, vagas
em disciplinas regulares e ciclos de palestras.
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ASTRONOMIA PARA A TERCEIRA IDADE
Oferecendo uma visão geral da Astronomia, o curso de difusão abordou
assuntos das principais áreas de pesquisa, a saber: Sol e Sistema Solar,
Estrelas, Galáxias, Estrutura do Universo, Exoplanetas, Noções de
Meteorologia e Geofísica. Realizado entre os dias 8 de maio e 10 de junho,
o curso teve 100 alunos participantes. As aulas foram ministradas duas
vezes por semana. Responsável: Prof. Dr. Augusto Damineli Neto.

MONITORANDO E PREVENINDO OS DESASTRES DO MEIO
AMBIENTE
O curso teve como intuito divulgar os conceitos modernos e as aplicações
inovadoras da Geofísica na busca de recursos minerais e investigação de
subsuperfície utilizando principalmente os resultados das pesquisas em
andamento no Departamento de Geofísica, com a colaboração de
doutorandos e pós-doutorandos do Departamento. O curso contou com
aulas ricamente ilustradas, visitas aos laboratórios e demonstração do uso
de instrumentos geofísicos, de forma interativa e acessível. Ministrado de
25 a 29 de maio, o curso teve a participação de 60 alunos e foi coordenado
pelo Prof. Dr. Eder Molina.
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A ATIVIDADE SOLAR, FENÔMENOS GEOFÍSICOS E A VIDA NA
TERRA
Realizado de 19 a 23 de outubro com 60 alunos participantes, o curso teve
como objetivo apresentar uma visão geral de fenômenos significativos
para a compreensão da evolução do Planeta, como a Tectônica de Placas, a
Atividade Solar, as variações na Rotação da Terra e do Paleoclima. O curso
foi ministrado pelo Professor Emérito Igor Pacca.
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PALESTRAS E SEMINÁRIOS
Os departamentos do IAG realizam seminários regulares com o objetivo de
promover o debate científico e também difundir o conhecimento para a
comunidade externa. Os palestrantes são pesquisadores do IAG e também
visitantes. Vários docentes do Instituto também são convidados a proferir
palestras em outras unidades e universidades.

CICLO DE SEMINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA
Os seminários do Departamento de Geofísica são apresentados por
docentes, alunos de graduação e pós-graduação, e pós-doutorandos do
IAG, além de convidados de outras instituições, nacionais e internacionais.
Neste ano foram apresentados 33 seminários abertos a todo o público
interessado. Organizador: Prof. Dr. Mauricio Bologna.

CICLO DE SEMINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
ATMOSFÉRICAS
No Departamento de Ciências Atmosféricas, o seminário regular foi realizado
às sextas-feiras, às 14h. Durante o ano foram 38 seminários, apresentados
por pesquisadores do IAG e também de outras instituições, brasileiras e
estrangeiras. Alguns dos seminários combinaram apresentações de dois ou
mais estudantes da pós-graduação. Organizador: Prof. Dr. Ricardo Hallak.

CICLO DE PALESTRAS: METEOROLOGIA E A SOCIEDADE
Este ciclo, que contou com oito palestras, integrou o programa
Universidade Aberta à Terceira Idade e teve como objetivo a divulgação de
grandes temas relacionados a Meteorologia e Mudanças Climáticas. Os
seminários elaborados para o público em geral, de terceira idade e alunos
de graduação, aconteceram na última quarta-feira do mês durante o
período letivo. Organizadora: Profa. Dra. Rachel Albrecht.
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CICLO DE SEMINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE
ASTRONOMIA
O Departamento de Astronomia realiza seus seminários regulares sempre
nas tardes de quarta-feira, com as apresentações transmitidas ao vivo no
IPTV da USP. Em 2015 foram proferidas 36 palestras apresentadas por
pesquisadores do IAG e convidados. Organizadores: Prof. Dr. Rodrigo
Nemmen, Profa. Dra. Paula Coelho, Dr. Márcio Avellar e Dr. Phillip Galli.

CICLO DE SEMINÁRIOS DE ENSINO DE ASTRONOMIA
Desde 2013, são realizados quinzenalmente os seminários de Ensino de
Astronomia, sempre às segundas-feiras a partir das 17h. Em 2015 foram
realizadas seis palestras de profissionais da USP e de outras universidades
brasileiras. Organizadores: Profa. Dra. Elysandra Cypriano e Prof. Dr.
Amâncio Friaça.

ASTRONOMIA AO MEIO-DIA
Criado em 2011, o “Astronomia ao Meio-Dia” tem como proposta
apresentar palestras ligadas a temas gerais de Astronomia com linguagem
acessível direcionada aos alunos de graduação. As 27 palestras do
programa de 2015 aconteceram às quintas-feiras, ao meio-dia.
Organizadores: Dr. Pedro Beaklini e Dr. Tiago Ricci.

ATENDIMENTO E PALESTRAS AO PÚBLICO EXTERNO
As atividades de visita monitorada ao Departamento de Astronomia têm
como objetivo a divulgação científica da Astronomia para o público em
geral. O atendimento consta de palestras ilustradas com recursos de
multimídia, seguidas de uma sessão de observação do céu (quando as
condições meteorológicas permitem). O ambiente é descontraído, a

10

linguagem é acessível e os monitores são alunos de pós-graduação do
Departamento de Astronomia. Os atendimentos ocorrem às terças e
quintas-feiras às 19:00 e têm duração de 2 a 3 horas.
Em 2015, foram recebidos 1526 visitantes entre escolas e instituições,
alunos matriculados em disciplinas de graduação do IAG e outras Unidades
da USP, alunos dos cursos de extensão e público em geral. Esta atividade é
coordenada pelos Profs. Drs. Elysandra Cypriano e Eduardo Cypriano.

ATIVIDADES NA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA
A Estação Meteorológica (EM), localizada dentro do Parque CienTec/USP,
atendeu durante o ano de 2015 cerca de 13300 pessoas. O destaque deste
ano foi a Feira de Profissões da USP realizada no Parque CienTec, que
atraiu muitos visitantes para as atrações da Estação Meteorológica do IAG.
A Feira de Profissões aconteceu no mês de agosto e recebeu cerca de
60000 visitantes. Destes, estima-se que 10000 visitaram a Estação. Mais
informações sobre este evento serão apresentadas na sequência.
Ao longo do ano de 2015, foram recebidas muitas visitas de grupos
escolares de todos os níveis (fundamental, médio, técnico e superior) e
também visitantes avulsos, que vão ao Parque CienTec sem agendamento
prévio e acabam se interessando pelas atrações da EM.
O Museu de Meteorologia é uma atração de destaque. Além da História da
Meteorologia, menciona fatos sobre a História de São Paulo do final do
século 19 e primeira metade do século 20, atraindo também interessados
nesses assuntos.
A EM publica boletins técnicos mensais e anuais, que são disponibilizados
em seu portal na internet. Em 2015, foram publicados 14 boletins. A EM
também forneceu dados e informações, com divulgação on-line e em
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tempo real de dados e informações técnicas sobre o clima, além de realizar
aferição de equipamentos e treinamento de estudantes.
Neste ano foram atendidas cerca de 200 consultas via e-mail e por
telefone, além das consultas fixas que são feitas por professores e órgãos
públicos e privados que solicitam as informações mensalmente.
Diariamente também são enviadas informações ao INMET (Instituto
Nacional Meteorológico) e para a empresa Climatempo.
Os dados meteorológicos são divulgados na Internet por meio do website
da EM e suas páginas nas redes sociais, Facebook e Twitter. As páginas nas
redes sociais possibilitam ainda a difusão cultural com mais de 300 fotos
de instrumentos meteorológicos antigos e atuais, do abrigo meteorológico,
de fenômenos meteorológicos, de eventos relacionados com a EM e de
outras curiosidades sendo compartilhadas.

TELESCÓPIOS NA ESCOLA
O programa educacional “Telescópios na Escola” foi criado em 2005 com o
objetivo de ensinar ciências utilizando telescópios robóticos para a obtenção
de imagens dos astros em tempo real. Por meio deste programa, alunos e
professores passam a ser os exploradores: escolhem quais objetos estudar
(estrelas, planetas, asteroides, cometas, galáxias, etc.), planejam e fazem as
observações, com apoio dos membros do projeto, decidem como trabalhar
com os dados e ainda aprendem como fazê-lo. Os projetos pedagógicos
integram as áreas de matemática, computação, física, química, história,
geografia, antropologia, artes, mitologia etc.
Este projeto é formado por um grupo de oito instituições acadêmicas em
parceria com escolas de ensino médio e fundamental, sob a coordenação do
IAG/USP. O projeto teve apoio da Fundação Vitae, CNPq, FAPESP e da PRCEU
por meio de Bolsas do Programa Aprender com Cultura e Extensão e do
Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão.
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ATIVIDADES NO OBSERVATÓRIO ABRAHÃO DE MORAES
O Observatório Abrahão de Moraes (OAM) tem tido um papel muito grande
como laboratório científico e, ao mesmo tempo, como difusor de
conhecimento por meio de suas atividades de ensino e divulgação científica.
Sob a responsabilidade do Prof. Dr. Ramachrisna Teixeira, o OAM recebeu
4320 visitantes no ano de 2015, em eventos, excursões didáticas de
graduação e pós-graduação, visitas de escolares e do público em geral.
O principal evento do OAM é o “Noite com as Estrelas”, no qual os
visitantes têm a oportunidade de conhecer as instalações e de observar o
céu com os telescópios. Aberto ao público em geral, o evento é gratuito e
acontece uma vez por mês, geralmente no final de semana próximo da Lua
em sua fase Quarto Crescente. São agendadas turmas de até 35 pessoas,
sendo duas ou três turmas por noite. Neste ano foram realizados 11 “Noite
com as Estrelas”. O projeto conta com o auxílio de seis bolsistas do
Programa Aprender com Cultura e Extensão, uma bolsista de pósgraduação custeada por meio do Fomento às Iniciativas de Cultura e
Extensão da PRCEU, além de voluntários entre alunos de graduação e pósgraduação, e ex-alunos do IAG e do Instituto de Física.

FÉRIAS COM MAIS ESTRELAS
O OAM abriu suas portas de 21 a 25 de julho para receber os visitantes
com atividades durante o dia (visitação, palestras e oficinas), e a noite
(observação do céu). O evento foi concebido e organizado por alunos de
pós-graduação em Astronomia, coordenados pelo Prof. Ramachrisna, e
teve o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Valinhos.
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PROGRAMA “APRENDER COM CULTURA E EXTENSÃO” PROJETOS CONTEMPLADOS
2014-2015
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

“O uso de Telescópios na Escola para divulgação da Astronomia”
Coordenadora: Profa. Dra. Vera Jatenco Silva Pereira (AGA);
“Noite com as Estrelas”
Coordenador: Prof. Dr. Ramachrisna Teixeira (AGA);
“Difusão da Informação do Tempo na Cidade Universitária”
Coordenador: Prof. Dr. Humberto Ribeiro da Rocha (ACA);
“Divulgação de indicadores de qualidade do ar e emissões de
gases do efeito estufa”
Coordenadora: Profa. Dra. Maria de Fátima Andrade (ACA);
“Impacto da meteorologia na sociedade: ventos e energia eólica”
Coordenadora: Profa. Dra. Rita Yuri Ynoue (ACA);
“Estudando Astronomia com Classificação de Galáxias”
Coordenador: Prof. Dr. Laerte Sodré Júnior (AGA);
“Digitalização e Disponibilização de sismogramas e
magnetogramas históricos”
Coordenador: Prof. Dr. Marcelo Belentani de Bianchi (AGG).

2015-2016
1.

“Noite com as Estrelas”
Coordenador: Prof. Dr. Ramachrisna Teixeira (AGA);
2. “O uso de Telescópios na Escola para divulgação da Astronomia”
Coordenadora: Profa. Dra. Vera Jatenco Silva Pereira (AGA);
3. “Astronomia em 100 segundos”
Coordenadora: Profa. Dra. Elysandra Figueredo Cypriano (AGA);
4. “IAG vai Escola”
Coordenador: Prof. Dr. Ricardo Ivan Ferreira da Trindade (AGG);
5. “Contextualização Histórica da Meteorologia”
Coordenador: Prof. Dr. Ricardo de Camargo (ACA);
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6.

“Áreas contaminadas: onde estão, como se formam, como
recuperá-las?”
Coordenador: Prof. Dr. Carlos Alberto Mendonça (AGG);
7. “A meteorologia no ensino de ciências”
Coordenadora: Profa. Dra. Rita Yuri Ynoue (ACA);
8. “Satélites, cometas e asteroides: roteiros para acompanhamento”
Coordenadora: Profa. Dra. Jane Cristina Gregório-Hetem (AGA);
9. “Projeto MeteoTeens no IAG/USP: O que é meteorologia.”
Coordenador: Prof. Dr. Ricardo Hallak (ACA).

PROGRAMA UNIFICADO DE BOLSAS
EXTENSÃO” - PROJETOS CONTEMPLADOS

“CULTURA

E

2015-2016
1.

“Noite com mais estrelas”
Coordenador: Prof. Dr. Ramachrisna Teixeira (AGA);
2. “Criação de um Atlas Climatológico”
Coordenadora: Rita Yuri Ynoue (ACA);
3. “Projeto MeteoTeens no IAG/USP: O que é meteorologia.”
Coordenador: Prof. Dr. Ricardo Hallak (ACA).

EVENTOS
PROGRAMA USP E AS PROFISSÕES
Criado em 1990, o Programa “USP e as Profissões” da Pró-Reitoria de
Cultura e Extensão Universitária da USP têm como objetivo fornecer
subsídios aos estudantes para que, com a ajuda de seus familiares e
professores, sejam orientados na importante tarefa de optar por uma
carreira profissional.
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VISITA MONITORADA
A visita monitorada ao IAG foi realizada no dia 16 de abril e recebeu 67
visitantes.
A programação incluiu palestras breves sobre a USP e as três graduações
do IAG. Diferentemente dos anos anteriores em que eram realizadas visitas
aos laboratórios, neste ano as atividades das três áreas de pesquisa do
Instituto foram apresentadas como uma feira de ciências. Alunos de
graduação atuaram como monitores, acompanhando os visitantes dentro
do instituto ao mesmo tempo em que faziam uma apresentação inicial e
esclareciam as eventuais dúvidas. Foram distribuídos folhetos dos três
cursos do IAG.

FEIRA DE PROFISSÕES
A 9ª edição da Feira de Profissões do campus da capital aconteceu entre os
dias 6 e 8 de agosto, no Parque CienTec, e contou com a presença de cerca
de 60 mil visitantes.
O IAG participou do evento divulgando os cursos de graduação em
Astronomia, Geofísica e Meteorologia, com pôsteres, folhetos, sismógrafo,
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instrumentos meteorológicos e softwares astronômicos. Nesta edição, o
instituto contou ainda com a demonstração do equipamento GPR,
disponibilizado pelo Prof. Dr. Jorge Porsani, que atraiu bastante a atenção
dos visitantes.

O IAG foi representado pelos Professores Rachel Albrecht, Rita Ynoue,
Carlos Raupp, Eder Molina, Manoel D’Agrella Filho, Marcelo Bianchi,
Mauricio Bologna, Yara Marangoni, Jorge Melendez, Roberto Costa,
Eduardo Cypriano, Elysandra Cypriano e Amaury Almeida; alunos dos três
cursos de graduação, com o apoio de Sandra Nava (Apoio Institucional),
dos funcionários do departamento de Geofísica: Luis Galhardo Filho,
Daniele Brandt e Marcelo Stangari, e dos servidores da Estação
Meteorológica: Sergio Salum, Magda Ferreira e Mario Festa.
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EVENTOS MUSICAIS
O IAG recebe mensalmente apresentações musicais do Laboratório de
Música de Câmara da ECA/USP, coordenado pelo Prof. Dr. Michael
Kenneth Alpert. No ano de 2015 foram realizados sete eventos musicais.

SEMANA DE ARTE E CUL TURA
A Semana de Arte e Cultura é um evento organizado anualmente pela PróReitoria de Cultura e Extensão da USP que envolve todas as unidades.
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A 20ª Semana foi realizada de 21 a 25 de setembro, com as exposições
“Artistas do IAG” e “História do IAG” estendidas até o dia 2 de outubro.
Também fizeram parte da programação a Quinta Musical, apresentada
pelo Laboratório de Música de Câmara da ECA/USP, o Sarau e a
Apresentação Musical dos alunos do IAG.

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA
Iniciativa inédita no IAG, a atividade abriu as portas do instituto não só
para USP, mas também para comunidade externa. A Chamada Cultural
recebeu propostas para realização de Intervenção Artística na face interna
da parede do bicicletário do IAG.

As propostas não precisavam estar relacionadas às áreas de conhecimento
do instituto, contudo, a arte selecionada intitulada de "Orloj" teve como
inspiração o relógio astronômico de Praga de mesmo nome. A arte colore o
cotidiano da comunidade IAG em meio à rotina atribulada e corriqueira.

VIRADA CIENTÍFICA
O IAG fez parte da 2ª Virada Científica da USP, que teve 24 horas de
duração, com início às 8h do dia 17 de outubro. Foram mais de 150
atividades promovidas pelas unidades e anexos da Universidade, só na
cidade de São Paulo.
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No circuito “Ciências da Terra e do Universo” aproximadamente 900
visitantes conheceram um pouco das três áreas de pesquisa do IAG. O
início do passeio foi apresentado pelo Departamento de Astronomia com a
exposição de 20 painéis denominados “Paisagens Cósmicas” abordando
assuntos desde a Terra até o Big Bang. Em seguida, o visitante pôde
conhecer os grandes projetos em que o departamento de astronomia está
atualmente envolvido: a Rede SPANet, a sala de observação remota do
telescópio SOAR (localizado nos Andes Chilenos) e o Laboratório de
Astroinformática. Na segunda etapa do circuito, o Departamento de
Ciências Atmosféricas mostrou como é feita a previsão do tempo e sua
apresentação na TV, e os visitantes puderam ser apresentadores do tempo
por um dia. Para finalizar essa etapa foi apresentada uma explicação
científica sobre a falta de chuvas em São Paulo e as inter-relações com o
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clima e as mudanças climáticas. Para completar o Circuito, foram
apresentadas atividades do Departamento de Geofísica onde o visitante
teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre a estação sismológica e
o trabalho da Rede Sismográfica do Brasil (RSBR), e sobre as áreas
contaminadas e avaliação do risco de utilização dessas áreas. Ainda no
Departamento de Geofísica, o maior Laboratório de Paleomagnetismo da
América Latina apresentou as grandes descobertas a respeito de
supercontinentes do passado, como Pangeia e Columbia. No final do
Circuito foi disponibilizada uma sala de descanso (cineminha) onde foram
reproduzidos vídeos de divulgação científica produzidos pela UNIVESP TV,
estrelados por docentes do IAG. Para fechar, os visitantes puderam
observar o Sol através de telescópios no estacionamento interno do IAG,
durante a manhã. Entretanto, após as 14h o céu ficou encoberto,
impossibilitando a sequência da atividade. No estacionamento também
foram pintados círculos com os diâmetros dos espelhos dos telescópios
SOAR, GEMINI e GMT.
À parte do Circuito Ciências da Terra e do Universo foram apresentadas
outras atividades: simulação de terremoto, formação de tornados, Projeto
ChuvaOnline, a relação entre Astronomia e Gastronomia, e Planetário. As
sessões do Planetário Digital foram realizadas de hora em hora, e
receberam mais de 500 pessoas.
Foram apresentadas ainda, seis palestras sobre temas atuais e de grande
interesse do público em geral, que receberam um público total de 175
pessoas.
As atividades de recepção, encaminhamento e atendimento dos visitantes
foram monitoradas por 60 alunos, de graduação e de pós-graduação, os
quais receberam auxílio financeiro disponibilizado pela Pró-Reitoria de
Cultura e Extensão Universitária. O IAG contou com a participação de
docentes, servidores técnicos e administrativos, além de pós-doutorandos
que atuaram de forma voluntária.
A coordenadora do evento no IAG foi a Profa. Dra. Elysandra Cypriano.
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EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA
APRENDER COM CULTURA E EXTENSÃO
20° SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IAG (1ª FASE
DO 23º SIICUSP) – REALIZADO EM 26 DE AGOSTO


Natalia Andrade e Marli Cantarino – Vera Jatenco (Orientadora)
o Projeto: “O uso de Telescópios na Escola para divulgação da
Astronomia”

5° SIMPÓSIO APRENDER COM CULTURA E EXTENSÃO –
REALIZADO EM 17 E 18 DE NOVEMBRO, NO CAMPUS DA
USP DE SÃO CARLOS











Natalia Andrade e Marli Cantarino – Vera Jatenco (Orientadora)
o Projeto: “O uso de Telescópios na Escola para divulgação da
Astronomia”
Paulo Koki e Veronica Cardoso – Marcelo Bianchi (Orientador)
o Projeto: “Digitalização e Disponibilização de sismogramas e
magnetogramas históricos”
Natália Crepaldi Del Coco – Ramachrisna Teixeira (Orientador)
o Projeto: “Noite com as estrelas”
Janne Chu e Andressa Lorena da Silva – Maria de Fátima Andrade
(Orientadora)
o Projeto: “Divulgação de indicadores de qualidade do ar e
emissões de gases do efeito estufa”
Bruna Ferreira Ramim – Rita Ynoue (Orientadora)
o Projeto: “Impacto da meteorologia na sociedade: ventos e
energia eólica”
Jonas Ribeiro e Ana Carolina Crespo – Humberto Rocha (Orientador)
o Projeto: “Difusão da Informação do Tempo na Cidade
Universitária”
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