
Prezados(as):

O Observatório Astronômico, órgão auxiliar do Instituto de Física da UFRGS, é patrimônio cultural e 
científico da cidade e do Rio Grande do Sul. 

Em 2017 oferecemos à comunidade acadêmica, a professores e estudantes da educação básica e à 
comunidade em geral um amplo leque de possibilidades. 

----------------------------------------
Extensão/Divulgação da Ciência
----------------------------------------

- Observação do céu.
- Visita guiada ao acervo museológico.
- Celebração de fenômenos astronômicos ao longo do ano (como o do último eclipse na praça da 
Redenção).

- Exposições temporárias voltadas à ciência e à divulgação científica.
- Apresentação de filmes curtos comentados. 
- Aulas inaugurais semestrais. 
- Programa de residência voltado para estudantes do Bacharelado e da Licenciatura em Física que 
queiram desenvolver atividades complementares nas dependências do Observatório.
- Em colaboração com o Instituto de Artes da UFRGS serão realizadas apresentações musicais (voz, 
violino) e saraus ao fim de cada semestre. 
- Visita teatralizada (em colaboração com o Setor de Patrimônio Histórico da UFRGS).
- Pergunte ao astrônomo / à 
astrônoma: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEYHyTSSrTw__LwKy5SPAMRG6j2iL6RNB4tpXlL-
9PHESekw/viewform
- Lançamento do selo comemorativo pelos 150 anos do nascimento de Marie Curie (em colaboração com 
a Secretaria de Ensino a Distância da UFRGS).
- Lançamento do projeto "Porto Alegre, Cidade das Estrelas" (em colaboração com a Secretaria de Ensino 
a Distância da UFRGS).

------------
Pesquisa 
-------------

- Educação em Astronomia.
- Educação Patrimonial e Museologia, em colaboração com professores da Faculdade de Educação e da 
Faculdade de Comunicação. 

----------
Ensino: 
----------

- Suporte às aulas de graduação do Instituto de Física. 
- Realização de estágio supervisionado de uma das disciplinas de História voltada ao patrimônio histórico 
e memória do Observatório (colaboração com professoras da Faculdade de Educação).

A programação anual parcial (em constante atualização) encontra-se disponível neste link:

https://www.ufrgs.br/observastro/programacao-das-atividades-2017/

Por favor, divulguem as nossas atividades nas diferentes mídias, participem das atividades e nos 
acompanhem através de nossa página web (https://www.ufrgs.br/observastro/) e fanpage 
(https://www.facebook.com/ObservatorioAstronomicoUfrgs/ ). 

Para agendar visitas: 

https://www.ufrgs.br/observastro/visitas/

Alan Alves Brito
Diretor do Observatório Astronômico da UFRGS
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