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A atuação do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da
USP vai muito além do ensino e da pesquisa. Nossos três departamentos
também desenvolvem atividades de Cultura e Extensão Universitária. A
interação do IAG com a comunidade ocorre por meio de cursos de
extensão, visitas monitoradas e atendimento ao público externo, além de
feiras de profissões e projetos com bolsas da Pró-Reitoria de Cultura e
Extensão Universitária da USP. Conheça mais 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 vários cursos de extensão e
difusão 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 de ensino.

ASTRONOMIA: UMA VISÃO GERAL
O curso é voltado para professores e tem como objetivo melhorar o ensino
da Astronomia nos níveis Fundamental e Médio. As aulas aconteceram
entre os dias 2 e 6 de julho de 2012, em período integral. Participaram 55
alunos. Responsável: Prof. Dr. Enos Picazzio.
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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 no mês de julho, tanto no ano de 2012 como em 2013, com visitas
ao Rádio Telescópio do Itapetinga, em Atibaia, e ao Observatório Abrahão
de Moraes, em Valinhos. O curso conferiu certificado (com índice de
presença e aproveitamento) a 112 alunos em 2012 e 74 alunos em 2013.
Responsável: Prof. Dr. Eduardo Serra Cypriano.

EXPLORANDO A METEOROLOGIA
Coordenado pelo Prof. Dr. Carlos Augusto Morales Rodriguez, 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
entre os dias 14 a 18 de janeiro de 2013 nas dependências da Estação
Meteorológica do IAG, localizada no Parque CienTec, com 10 participantes.
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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 aos professores de Ensino Médio e demais interessados pelo
Prof. Dr. Ricardo de Camargo. As aulas ocorreram no período de 15 a 19 de
julho de 2013, na Estação Meteorológica do IAG, localizada no Parque
CienTec, com 6 alunos participantes.

TÓPICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES E QUALIDADE DO AR
COM VISTAS ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Realizado em parceria com a Universidad Politécnica de Madrid, o curso foi
destinado a estudantes de graduação e de pós-graduação, além de
profissionais ligados à área de planejamento de transportes urbanos e de
poluição do ar. As aulas aconteceram no mês de dezembro, com edições
em 2012 e 2013, contando com a participação de 17 e 12 alunos,
respectivamente. No ano de 2012 a responsável pelo curso foi a Profa. Dra.
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Adalgiza Fornaro e, em 2013, o curso ficou sob a responsabilidade da
Profa. Dra. Maria de Fátima Andrade.

ESCOLA DE PRIMAVERA “CLIMA URBANO EM REGIÕES
TROPICAIS” (“SÃO PAULO SPRING SCHOOL ON URBAN
CLIMATE AT TROPICAL REGIONS”)
“Clima urbano em regiões tropicais” foi o tema da Escola de Primavera
organizada entre 23 e 27 de setembro de 2013 pelo Departamento de
Ciências Atmosféricas do IAG. A Escola foi apresentada em inglês e contou
com a participação de 17 alunos, entre profissionais da área de ciências
ambientais, alunos de graduação e de pós-graduação. Responsáveis: Prof.
Dr. Amauri Pereira de Oliveira e Profa. Dra. Jacyra Ramos Soares.

ESCOLA DE VERÃO DE GEOFÍSICA
A 14ª edição da Escola de Verão de Geofísica aconteceu em 2012. Nesta
edição foram oferecidos quatro cursos de difusão, e os responsáveis pela
escola foram o Prof. Dr. Renato Luiz Prado (coordenador) e o Prof. Dr.
Vagner Roberto Elis (vice-coordenador).
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INTERPRETAÇÃO ESTRUTURAL DE DOBRAS E FALHAS EM
AMBIENTES COMPRESSIVOS E DISTENSIVOS
O programa abordou geometria de dobras, tipos de dobras relacionadas a
falhas e sistemas distensivos/compressivos. Realizado de 30 de janeiro a 2
de fevereiro de 2012, com 20 alunos participantes. Ministrante: Mario
Neto Cavalcanti de Araújo (Petrobras).

INTRODUÇÃO À SISMOLOGIA
Os tópicos incluem ondas sísmicas, localização de epicentros, ondas no
interior da Terra e análise de sismogramas. Realizado de 30 de janeiro a 2
de fevereiro de 2012, com 25 alunos participantes. Ministrante: Prof. Dr.
Marcelo Assumpção.

6

POSICIONAMENTO POR GPS PARA GEOFÍSICA
Algumas das atividades desenvolvidas no curso foram exercícios de cálculo
com Matlab/Octave e prática em grupos. Realizado de 6 a 10 de fevereiro
de 2012, com 20 alunos participantes. Ministrante: Felipe Geremia
Nievinski (Unesp).

TÓPICOS DE INVERSÃO EM GEOFÍSICA
O curso abordou formulação do problema direto e do problema inverso,
com testes de dados sintéticos e interpretação de dados reais. Realizado
de 6 a 10 de fevereiro de 2012, com 18 alunos participantes. Ministrantes:
Leonardo Uieda (ON) e Vanderlei Coelho de Oliveira Júnior (ON).

A Escola de Verão de Geofísica chegou a sua 15ª edição em 2013,
recebendo estudantes de todo o Brasil. Foram oferecidos três cursos de
difusão, e os responsáveis pela Escola foram o Prof. Dr. Jorge Luis Porsani
(coordenador) e o Prof. Dr. Renato Luiz Prado (vice-coordenador).
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INTRODUÇÃO À SISMOLOGIA
Este curso teve como objetivo a capacitação para análise básica de
sismogramas. Realizado de 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 2013, com 21
alunos participantes. Ministrante: Prof. Dr. Marcelo Assumpção.

ANÁLISE PROBABILÍSTICA DE RISCO SÍSMICO
Devido à necessidade de estudos de perigo sísmico no Brasil,
principalmente relacionados a usinas nucleares e sismicidade de
plataforma continental, este curso teve como objetivo ensinar os
princípios de análise de risco sísmico e os problemas específicos de regiões
pouco sísmicas como o Brasil. Ministrante: Professor Frank Scherbaum, da
University of Potsdam, Alemanha. As aulas aconteceram de 4 a 8 de
fevereiro de 2013, com a participação de 19 alunos.
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PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
MAGNETOMÉTRICOS, GRAVIMÉTRICOS E RADIOMÉTRICOS
O programa apresentou metodologias de interpretação de dados de
gravimetria, magnetometria e gamaespectrometria. As técnicas foram
aplicadas a dados reais usando os programas Oasis Montaj, da Geosoft, e
GMT. Realizado de 04 a 08 de fevereiro de 2013, com 25 alunos
participantes. Ministrante: Roberto Paulo Zanon dos Santos (Especialista
de laboratório do Departamento de Geofísica do IAG); Vanessa Biondo
Ribeiro e Vinicius Hector Abud Louro (alunos de pós-graduação do Depto.
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 da USP, promove cursos de difusão
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cultural e outras atividades voltadas a pessoas com idade mínima de
cinquenta anos. O IAG participa do programa com cursos de difusão, e
também oferecendo vagas em disciplinas regulares e em ciclos de
palestras.

ASTRONOMIA PARA A TERCEIRA IDADE
A edição de 2012 aconteceu entre 15 de maio e 19 de junho e contou com
a participação de 95 alunos. Já em 2013 o curso teve 81 alunos
participantes, entre 2 de maio e 6 de junho. As aulas foram ministradas
duas vezes por semana. Responsável: Prof. Dr. Augusto Damineli Neto.

INVESTIGANDO
GEOFÍSICAS

O

SUBSOLO

ATRAVÉS

DE

MEDIDAS

Coordenado pelo Prof. Dr. Jorge Luis Porsani, o curso teve como objetivo
fornecer conhecimentos adicionais sobre os métodos de investigações
geofísicas aplicadas à exploração do subsolo, focando principalmente em
aspectos práticos nos quais os participantes fizeram medidas reais no Sítio
Controlado de Geofísica Rasa do IAG-USP. Ministrado no mês de maio, em
2012 o curso teve a participação de 26 alunos e em 2013 foram 38
participantes.
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NOSSA TERRA MAGNÉTICA
Realizado de 15 a 19 de outubro de 2012, com 40 alunos participantes, o
curso teve como objetivo apresentar a descrição do campo magnético da
Terra e de outros planetas, as formas de observação, as aplicações nos
estudos geodinâmicos e a interferência na vida do mundo animal.
Responsável: Prof. Dr. Jorge Luís Porsani.

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM GEOFÍSICA: DO MEIO
AMBIENTE AO INTERIOR MAIS PROFUNDO DA TERRA
Com o intuito de divulgar os conceitos modernos e as aplicações
inovadoras da Geofísica, o curso apresentou e discutiu as pesquisas em
andamento no Departamento de Geofísica. Em linguagem simples e
acessível, o curso trouxe aulas ilustradas, visitas aos laboratórios e
demonstração do uso de instrumentos geofísicos. Sob a coordenação da
Profa. Dra. Naomi Ussami e com a colaboração de doutorandos e pósdoutorandos em Geofísica, o curso foi realizado no período de 12 a 16 de
agosto de 2013 e contou com 40 participantes.
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PALESTRAS E SEMINÁRIOS
Os departamentos do IAG realizam seminários regulares com o objetivo de
promover o debate científico interno 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 CIÊNCIAS
ATMOSFÉRICAS
No Departamento de Ciências Atmosféricas, o seminário regular foi realizado
às sextas-feiras, às 14:00. Durante o ano de 2012, 30 semanas tiveram
seminários regulares, e aconteceram ainda outros quatro seminários
extraordinários. As apresentações foram feitas por pesquisadores do IAG, de
outras instituições brasileiras e de outros países. Alguns dos seminários
combinaram apresentações de dois ou mais estudantes da pós-graduação.
Organizador: Prof. Dr. Fábio Luiz Teixeira Gonçalves.
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DISCUSSÃO CLIMÁTICA
Dez dos seminários regulares do Departamento de Ciências Atmosféricas
compuseram o ciclo de “Discussão Climática”, no ano de 2012. Estas
apresentações mensais foram feitas por pesquisadores do Grupo de
Estudos Climáticos (GrEC) e apresentaram previsão e dados de
monitoramente climático.

CICLO DE PALESTRAS: METEOROLOGIA E A SOCIEDADE
Este ciclo de palestras integrou o programa Universidade Aberta à Terceira
Idade, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Os
seminários, elaborados para o público em geral, aconteceram na última
quinta-feira dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2012.
Organizador: Prof. Dr. Carlos Frederico Mendonça Raupp.

DOCENTES, PÓS-DOUTORANDOS E ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Em 2013 os seminários do Departamento de Ciências Atmosféricas foram
reestruturados e divididos em duas categorias de público-alvo. Assim,
foram realizados 34 seminários destinados a docentes, pós-doutorandos e
alunos de pós-graduação, que contaram com um público de, em média, 30
pessoas. As apresentações foram feitas por pesquisadores do IAG, de
outras instituições brasileiras e de outros países, além de estudantes da
pós-graduação do IAG. Organizador: Prof. Dr. Fábio Luiz Teixeira
Gonçalves.

TERCEIRA IDADE E ALUNOS DE GRADUAÇÃO
O Departamento de Ciências Atmosféricas organizou seminários
destinados ao público da Terceira idade e alunos de graduação, uma vez ao
mês durante o período letivo. No ano de 2013 foram realizados 6
seminários ministrados por docentes e alunos de pós-graduação do IAG.
Coordenador: Prof. Dr. Carlos Frederico Mendonça Raupp.
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CICLO DE SEMINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA
Os seminários do Departamento de Geofísica são apresentados por
docentes e alunos de pós-graduação do IAG, e convidados de outras
instituições, nacionais e internacionais. No ano de 2012 foram
apresentados 25 seminários e em 2013 foram apresentados 17 seminários,
abertos a todo o público interessado.

CICLO
DE
SEMINÁRIOS
ASTRONOMIA

DO

DEPARTAMENTO

DE

O Departamento de Astronomia realiza seus seminários regulares sempre
nas tardes de quarta-feira, e as apresentações são transmitidas ao vivo no
IPTV da USP. Em 2012, foram proferidas 33 palestras e em 2013 foram 35
palestras, apresentadas por pesquisadores do IAG e convidados.
Organizadores: Profa. Dra. Sandra dos Anjos, Prof. Dr. Eduardo S. Cypriano,
Prof. Dr. Jorge Meléndez, Dr. Vinicius Moris Placco e Dr. Rubens Machado.

CICLO DE SEMINÁRIOS DE ENSINO DE ASTRONOMIA
Em 2013 se iniciaram os seminários de Ensino de Astronomia, realizados
quinzenalmente sempre às segundas-feiras, a partir das 17h. As
apresentações são transmitidas ao vivo no IPTV da USP. No 2° semestre de
2013 foram realizadas 7 palestras de profissionais da USP e de outras
universidades do Brasil. A programação de 2013/2014 tem organização da
Profa. Dra. Elysandra Figueredo e do Prof. Dr. Amancio Friaça.

ASTRONOMIA AO MEIO DIA
Criado em 2011, o “Astronomia ao Meio-Dia” tem como proposta
apresentar palestras ligadas a temas gerais de Astronomia para os alunos
de graduação. As 27 palestras do programa em 2012 e as 24 palestras do
programa em 2013 aconteceram às quintas-feiras, ao meio dia.

14

Organizadores: Dr. Vinicius Placco, Dr. Mairan Teodoro, Dr. Rubens
Machado e Dr. Oscar Cavichia.

ATENDIMENTO E PALESTRAS AO PÚBLICO EXTERNO
O Departamento de Astronomia realiza às terças e quintas-feiras
atendimento voltado ao público escolar e geral, com palestras e sessão de
observação do céu (quando as condições meteorológicas permitem). O
ambiente é descontraído, a linguagem é acessível e os monitores são
alunos de pós-graduação do Departamento de Astronomia.
Em 2012, foram recebidas 26 visitas entre escolas, alunos do IAG e público
em geral, somando 669 pessoas. Já no ano de 2013, foram recebidas 32
visitas, entre escolas e instituições, público em geral e alunos matriculados
em disciplinas de graduação do IAG e outras Unidades da USP e para
alunos dos cursos de extensão oferecidos pelo Departamento de
Astronomia, com a presença total de 984 pessoas.

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
2.861 visitantes no ano de 2012 e, em 2013, 2.516 visitantes, em eventos
como “Noite com as estrelas”, excursões didáticas de graduação e pósgraduação, visitas escolares e público em geral (visitação diurna).
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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 40 pessoas,
sendo duas ou três turmas por noite. Em 2013 foram realizados 11 “Noite
com as Estrelas”, totalizando 1.418 visitantes. O projeto conta com o
auxílio de 5 bolsistas do Programa Aprender com Cultura e Extensão, além
de voluntários entre alunos de graduação e pós-graduação, e ex-alunos do
IAG e do Instituto de Física.

O OAM está aberto a visitações públicas desde que com agendamento
prévio. As visitas ocorrem sempre durante o dia e duram em média 1 hora
e 30 minutos. Em 2013, visitaram o OAM 664 alunos de ensino
fundamental e médio, provenientes de 15 escolas diferentes. Outros 335
alunos de graduação em Astronomia do IAG realizaram visita ao
Observatório como parte de sua formação.

OAM 40 ANOS: PORTAS ABERTAS
Em 2012, em comemoração aos 40 anos de fundação do observatório, foi
realizado o evento “Portas Abertas”, que contou com oficinas, palestras e
atividades de observação. O evento recebeu 850 visitantes.
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TELESCÓPIOS NA ESCOLA
O programa educacional Telescópios na Escola visa o ensino em 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,
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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 (para correção de medidas, por exemplo), computação, física,
química, história, geografia (com estudos sobre regiões e realidades
socioculturais dos sítios de observação), antropologia (para estudos
comparados sobre a diversidade cultural dos conceitos astronômicos), artes
(representação simbólica e plástica de objetos astronômicos), mitologia, etc.
Este projeto acontece entre um grupo de oito instituições acadêmicas em
parceria com escolas de ensino médio e fundamental, sob a coordenação do
IAG/USP. Além da possibilidade de observação astronômica, o projeto
contempla Geofísica na Escola e Meteorologia na Escola. O projeto teve
apoio do CNPq, Fundação Vitae, FAPESP e Bolsas do Programa Aprender com
Cultura e Extensão. Foram atendidas 23 escolas durante o ano de 2012.

ATIVIDADES NA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA
A Estação Meteorológica, localizada dentro do Parque CienTec/USP,
recebeu em seu programa de visitações de 28 grupos escolares,
totalizando 1.086 visitantes em 2012, entre estudantes de Ensino
Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Superior.
Em 22 de novembro de 2012, a Estação Meteorológica completou 80 anos
de atividade e teve o projeto de implantação de seu Museu de
Meteorologia aprovado pela PRCEU, coincidentemente, nesta mesma data.
Com a finalidade de conservar e preservar a memória das atividades
meteorológicas desenvolvidas na capital de São Paulo, a criação deste
espaço cultural também visa preencher uma lacuna em vista da não
existência de um museu na área de Meteorologia no Brasil. O
funcionamento do museu, mesmo em caráter provisório, tem revelado um
grande interesse do público visitante da Estação Meteorológica e das
dependências do Parque CienTec.
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Ao longo do ano de 2013 a Estação Meteorológica do IAG-USP e o Museu
de Meteorologia receberam quase 7.000 pessoas, sendo a maioria de
grupos escolares de alunos de Ensino Fundamental e Médio.
Um grande destaque é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que
ocorre no mês de outubro. Durante esse evento, o Parque CienTec recebeu
cerca de 10.712 pessoas em 2012 e 11.051 pessoas em 2013. Além do
Museu de Meteorologia, o IAG participou com um estande, onde
instrumentos meteorológicos e geofísicos foram expostos e permitiram uma
interatividade com o público, tornando as demonstrações mais atraentes.
Estagiários dos cursos de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
apresentaram informações sobre cada um destes cursos e auxiliaram na
divulgação do IAG.

A publicação de boletins técnicos foi ampliada: além dos boletins anuais e
trimestrais, a Estação passou a publicar em 2012 boletins mensais
disponibilizados em seu portal na internet. Também forneceu dados e
informações, com divulgação on-line e em tempo real de dados e
informações técnicas sobre o clima, além de realizar aferição de
equipamentos e treinamento de estudantes.
No ano de 2013, foram atendidas 173 consultas via email e 90 por
telefone, além das consultas fixas que são feitas por professores e órgãos
públicos e privados que solicitam as informações mensalmente e,
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diariamente são enviadas informações ao INMET (Instituto Nacional
Meteorológico) e para a empresa Climatempo.
Os dados meteorológicos são divulgados na Internet por meio da webpage
da Estação Meteorológica e suas páginas nas redes sociais, Facebook e
Twitter. Somente a sua webpage recebeu no ano de 2013 cerca de 27 mil
visitantes de diferentes pontos de acesso.

PROGRAMA “APRENDER COM CULTURA E EXTENSÃO” PROJETOS CONTEMPLADOS
2011-2012
1.

“O uso de Telescópios na Escola para divulgação da Astronomia”,
coordenado pela Profa. Dra. Vera Jatenco Silva Pereira (AGA);

2.

“A Estação Meteorológica Automática para divulgação da
Meteorologia”, coordenado pelo Prof. Dr. Augusto Jose Pereira
Filho (ACA);

3.

“Divulgação da Astronomia para despertar vocações científicas”,
coordenado pela Profa. Dra. Jane Cristina Gregório Hetem (AGA);

4.

“Astronomia para Todos”, coordenado pelo Prof. Dr. Enos Picazzio
(AGA);

5.

“Introdução à Matéria Escura para alunos do ensino médio no
programa Telescópios na Escola (TnE)”, coordenado pelo Prof. Dr.
Laerte Sodré Junior (AGA).

2012-2013
1.

“Astronomia para Todos”, coordenado pelo Prof. Dr. Enos Picazzio
(AGA);
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2.

“Divulgação da Astronomia para despertar vocações científicas”,
coordenado pela Profa. Dra. Jane Cristina Gregório-Hetem (AGA);

3.

“O uso de Telescópios na Escola para divulgação da Astronomia”,
coordenado pela Profa. Dra. Vera Jatenco Silva Pereira (AGA);

4.

“Blog da Terra – como conhecer nosso planeta”, coordenado pelo
Prof. Dr. Eder Cassola Molina (AGG);

5.

“Divulgação da profissão Geofísicos para vestibulandos”,
coordenado pela Profa. Dra. Yara Regina Marangoni (AGG).

2013-2014
1.

“Noite com as Estrelas”, coordenado pelo Prof. Dr. Ramachrisna
Teixeira (AGA);

2.

“80 anos da Estação Meteorológica do IAG/USP”, coordenado
pelo Prof. Dr. Ricardo de Camargo (ACA);

3.

“O uso de Telescópios na Escola para divulgação da Astronomia”,
coordenado pela Profa. Dra. Vera Jatenco Silva Pereira (AGA);

4.

“Divulgação da Astronomia para despertar vocações científicas”,
coordenado pela Profa. Dra. Jane Cristina Gregório-Hetem (AGA);

5.

“Blog da Terra – como conhecer nosso planeta”, coordenado pelo
Prof. Dr. Eder Cassola Molina (AGG).

EVENTOS
FEIRA DE PROFISSÕES “USP E AS PROFISSÕES”
Realizada no mês de agosto, a Feira “USP e as Profissões” de 2012 teve
cerca de 45 mil visitantes, e em 2013 este número se elevou para 55 mil
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visitantes. O IAG participou dos eventos divulgando os cursos de graduação
em Astronomia, Geofísica e Meteorologia, com pôsteres, folhetos, uma
estação sismográfica, instrumentos meteorológicos e softwares
astronômicos.

Em 2012 o IAG foi representado pela Profa. Dra. Yara Marangoni, Prof. Dr.
Francisco Yukio Hiodo, Prof. Dr. Marcelo Assumpção (Geofísica), MSc. Célia
Fernandes, Jackson Calhau Souza e Bruno de Barros Collaço (Laboratório
de Sismologia), Profa. Dra. Maria de Fátima Andrade e Profa. Dra. Rita Yuri
Ynoue (Ciências Atmosféricas), e MSc. Mário Festa (Estação
Meteorológica), além de estudantes dos três cursos. O Prof. Dr. Eder
Cassola (Geofísica) também atendeu estudantes em uma sala preparada
pela organização da Feira.
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Em 2013 representaram o IAG: o Prof. Dr. Eder Cassola Molina e a Profa.
Dra. Maria de Fatima Andrade, alunos dos três cursos de graduação, e com
o apoio da Sandra Nava (Apoio Institucional).

VISITA MONITORADA “USP E AS PROFISSÕES”
Em 2012, o IAG voltou a participar do programa de visitas monitoradas
“USP e as Profissões”. A visita, divulgada amplamente durante a Feira de
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Profissões, aconteceu no dia 18 de agosto e recebeu 80 pessoas. Em 2013,
este número aumentou para cerca de 145 pessoas. Os visitantes
receberam na entrada os folhetos dos três cursos do IAG, uma caneta e
folder do programa “USP e as Profissões”.
A programação incluiu palestras breves sobre as três graduações e visitas a
laboratórios do IAG. Estudantes da graduação também atuaram como
monitores, acompanhando os visitantes.

ASTRONOMIA




Palestra sobre o curso de graduação (Profa. Dra. Jane GregórioHetem)
Estação Remota do SOAR e Laboratorio de Astroinformatica – (Dr.
Vinicius Placco / Dr. Oscar Cavichia)
Observatório do Campus (Fellipy Silva / Profa. Dra. Jane GregórioHetem)
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GEOFÍSICA



Palestra sobre o curso de graduação (Profa. Dra. Yara Marangoni,
Profa. Dra. Naomi Ussami e Prof. Dr. Ricardo Trindade)
Laboratório de Paleomagnetismo, Sismologia e demonstração GPR

CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS





Palestra sobre o curso de graduação (Prof. Dr. Carlos Raupp / Prof.
Dr. Ricardo Hallak)
STORM-T (MSc. Evandro Anselmo)
LAPAt (Profa. Dra. Maria de Fátima Andrade)
Clima e Biosfera (Helber Freitas)
Grupo de Estudos Climáticos – GrEC (MSc. Livia Dutra e MSc.
Luana Pampuch)

SEMANA DE ARTE E CUL TURA
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A Semana de Arte e Cultura é um programa organizado pela Pró-Reitoria
de Cultura e Extensão da USP que envolve todas as unidades. A 17ª
Semana foi realizada de 17 a 21 de setembro de 2012, com a exposição
“Artistas do IAG” estendida até o dia 28. Nesse ano, a CCEx também
organizou duas oficinas artísticas: uma aula expositiva de fotografia com
saída fotográfica, ministrada por Cássio Santana Kitizato, e uma oficina de
monotipia oferecida em parceria com a Fundação Ema Klabin e ministrada
por Rene Foch e Henrique Godinho.

A 18ª Semana foi realizada de 16 a 27 de setembro de 2013, com a
exposição de fotografias, artes plásticas e artesanatos dos ”Artistas do
IAG”. Também fez parte da programação uma oficina de fotografia com
aula expositiva e prática de técnicas de fotografia, e a apresentação
musical da comunidade IAG.

EVENTOS MUSICAIS
O IAG recebe mensalmente apresentações musicais do Laboratório de
Música de Câmara da ECA/USP, coordenado pelo professor Michael Alpert.
No ano de 2012 os eventos musicais foram realizados por oito quintasfeiras. No mês de outubro, a apresentação da Quinta Musical teve
repertório especial e foi integrada ao encontro IVOA Interop, organizado
no IAG pelo Prof. Dr. Alex Carciofi.
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Em 2013, o IAG recebeu nove apresentações às sextas-feiras, dentro do
período letivo.
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EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA
APRENDER COM CULTURA E EXTENSÃO
17° SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IAG –
REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2012




Elvis William Carvalho Cantelli – Jane Cristina Gregorio Hetem
(Orientadora)
o Projeto: “Divulgação da Astronomia para despertar
vocações científicas”
Rodrigo Trevisan Massera – Vera Jatenco Silva Pereira (Orientadora)
o Projeto: “Telescópios na Escola: ensino e divulgação de
ciências através de telescópios robóticos”

18° SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IAG –
REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013




André Guima Gonçalves – Jane Cristina Gregorio Hetem
(Orientadora)
o Projeto: “Divulgação da Astronomia para despertar
vocações científicas”
Murilo Barbado Lechuga – Vera Jatenco Silva Pereira (Orientadora)
o Projeto: “Telescópios na escola: Ensino de ciência através
de telescópios robóticos”

2° SIMPÓSIO APRENDER COM CULTURA E EXTENSÃO –
REALIZADO DE 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2012, NO PAÇO
DE ARTES DE SÃO PAULO


Wanderson Conceição Ferreira – Maria de Fátima Andrade
(Orientadora)
o Projeto: “Monitoramento da Razão entre Compostos
Orgânicos Voláteis e Óxidos de Nitrogênio para avaliação
da Formação do Ozônio em Superfície”
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Elvis William Carvalho Cantelli – Jane Cristina Gregorio Hetem
(Orientadora)
o Projeto: “Divulgação da Astronomia para despertar
vocações científicas”
Marta de Souza Rodrigues – Laerte Sodré Júnior (Orientador)
o Projeto: “Introdução à matéria escura para alunos do
ensino médio no programa TnE”
Rafael Nobrega Martines e Rodrigo Trevisan Massera – Vera
Jatenco Silva Pereira (Orientadora)
o Projeto: “Telescópios na escola: Ensino de ciência através
de telescópios robóticos”

3° SIMPÓSIO APRENDER COM CULTURA E EXTENSÃO –
REALIZADO DE 8 A 10 DE OUTUBRO DE 2013, NA
FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO




Marcelo Francisco Lários da Silva – Enos Picazzio (Orientador)
o Projeto: “Astronomia para Todos” – Trabalho Premiado
com o 1º lugar na Área de Ciências Exatas
André Guima Gonçalves – Jane Cristina Gregorio Hetem
(Orientadora)
o Projeto: “Divulgação da Astronomia para despertar
vocações científicas”

21° SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA
USP (SIICUSP) – REALIZADO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013


Murilo Barbado Lechuga – Vera Jatenco Silva Pereira
(Orientadora)
o Projeto: “Telescópios na escola: Ensino de ciência através
de telescópios robóticos”
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COMPOSIÇÃO 2012–2013 DA COMISSÃO DE CULTURA E
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DO IAG/USP
MEMBROS TITULARES
Presidente - Yára Regina Marangoni
Vice-Presidente - Eduardo Serra Cypriano
Docente AGA - Roberto Dell’Aglio Dias da Costa
Docente AGG - Vagner Roberto Elis
Docente ACA - Carlos Frederico Mendonça Raupp
Docente ACA - Adilson Wagner Gandu
Discente - Renato Barbosa Nishikawara

MEMBROS SUPLENTES
Docente AGA - Enos Picazzio
Docente AGA - Thaís Eunice Pires Idiart
Docente AGG - Liliana Alcazar Diogo
Docente AGG - Manoel Souza D’Agrella Filho
Docente ACA - Ricardo de Camargo
Docente ACA - Humberto Ribeiro da Rocha –
Discente - Daniel Cunha Coelho
Secretária: Cintia Barcellos Lacerda
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COMPOSIÇÃO 2013–2015 DA COMISSÃO DE CULTURA E
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DO IAG/USP
MEMBROS TITULARES
Presidente - Humberto Ribeiro da Rocha
Vice-Presidente - Yára Regina Marangoni
Docente AGA - Eduardo Serra Cypriano
Docente AGG - Manoel Souza D’Agrella Filho
Docente ACA - Carlos Frederico Mendonça Raupp
Docente ACA - Humberto Ribeiro da Rocha
Discente - Lucas Pinheiro Paiva

MEMBROS SUPLENTES
Docente AGA - Enos Picazzio
Docente AGA - Amâncio César Santos Friaça
Docente AGG - Liliana Alcazar Diogo
Docente AGG - Wladimir Shukowsky
Docente ACA - Ricardo de Camargo
Docente ACA - Ricardo Hallak
Secretária: Mirian Megumi Sawada
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EXPEDIENTE

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Reitor - Marco Antonio Zago
Vice-Reitor - Vahan Agopyan
Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária - Maria Arminda do
Nascimento Arruda

INSTITUTO DE
ATMOSFÉRICAS

ASTRONOMIA,

GEOFÍSICA

E

CIÊNCIAS

Diretor - Laerte Sodré Junior
Vice-Diretor - Marcelo Sousa de Assumpção
Chefe do Departamento de Astronomia - Roberto Dell’Aglio Dias da Costa
Chefe do Departamento de Ciências Atmosféricas - Fabio Luiz Teixeira
Gonçalves
Chefe do Departamento de Geofísica - Ricardo Ivan Ferreira da Trindade
Texto: Mirian Sawada e Cintia Lacerda
Revisão e Diagramação: Luciana Silveira
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