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Astrocientistas é um evento em comemoração ao dia Internacional das Mulheres e
Meninas na Ciência e é voltado para a visibilidade de pesquisadoras brasileiras

nas áreas de Astrofísica, Cosmologia, e Gravitação.

Em uma época marcada por retrocessos acadêmicos, seja por motivos políticos ou devido a uma
pandemia global, escolhemos criar este evento na tentativa de iluminar um pouco o caminho a nossa
frente, homenageando um grupo de pessoas que venceu as dificuldades históricas impostas pela socie-
dade e decidiu perseguir uma carreira numa área predominantemente masculina: as Astrocientistas.

Astrocientistas, além de uma homenagem, também busca criar visibilidade no país para as pesqui-
sadoras das Astrociências e representatividade para as futuras gerações de meninas na ciência.

Em referência ao título do evento, usamos o neologismo “Astrociências” para designar as diversas
ciências físicas dedicadas ao universo, sua evolução e seus constituintes.

Comitê Organizador:

• Alexandre M. Rodrigues Almeida (Universidade Federal do Espírito Santo)
• Carla Rodrigues Almeida (Instituto de Física da Universidade de São Paulo)
• Catarina Aydar (Instituto Max Planck para Física Extraterrestre, Alemanha)
• Emmanuel Frion (University of Helsinki, Finlândia)
• Rodrigo von Marttens (Universidade Federal do Espírito Santo)
• Tays Miranda (Universidade de Jyväskylä, Finlândia)

Comitê Científico:

• David Camarena (Universidade do Novo México, Estados Unidos)
• Denis Campos Rodrigues (Universidade Federal do Espírito Santo)
• Ingrid Costa (Universidade Federal do Espírito Santo)
• Isaac Torres (Universidade Federal do Pará)
• Olesya Galkina (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas)
• Paola Delgado (Universidade Jaguelônica, Polônia)
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Títulos e resumos das palestras:
(Por ordem de apresentação)

TERÇA-FEIRA (07/02/2023)

Abertura: Carla Almeida Rodrigues

Débora Menezes (UFSC)
Título: O que a física nuclear tem a ver com estrelas de nêutrons e ondas gravitacionais?
Resumo: A primeira detecção de uma estrela de nêutrons ocorreu em 1967 por Jocelyn Bell. Sabe-
se hoje que essas estrelas são objetos muito compactos com raios da ordem de 10 km e massas que
vão de 1,4 a mais de 2 massas solares. Na verdade, são remanescentes estelares de estrelas massivas.
Nas últimas décadas, observações astronômicas geraram vários vínculos para as massas das estrelas
de nêutrons. Mais recentemente (2017), ondas gravitacionais geradas pela fusão de duas estrelas de
nêutrons que faziam parte de um sistema binário, foram detectadas pela colaboração LIGO-Virgo, e
também por meio da detecção de raios-X, raios-gama, ultravioleta, infravermelho, ondas de rádio e
até do espectro visível, dando início a era da astronomia multi-mensageira. Em 2021, o telescópio
NICER, também lançado em 2017, começou a enviar dados sobre estrelas de nêutrons, contribuindo
ainda mais com informações precisas. Para entender esses objetos compactos tão exóticos, equações
de estado que satisfazem propriedades nucleares bem definidas são necessárias. E agora, elas podem
ser calibradas por meio de vínculos observacionais que delimitam também os raios desses pequenos
objetos ultra densos. Nesse seminário, vou tentar mostrar como o minúsculo mundo da física nuclear
com seus modelos pode ser útil no entendimento do cosmos, por meio de remanescentes estelares que
geram, ao se fundir, ondas gravitacionais, por fim, detectáveis.

Thaisa Storchi Bergmann (UFRGS)
Título: Buracos Negros: exóticos mas onipresentes no Universo!
Resumo: Buracos Negros são ao mesmo tempo exóticos e abundantes no Universo. Os estelares
são o final da vida de estrelas massivas e os supermassivos (BNS’s) estão no centro da maioria das
galáxias grandes como a nossa. A queda de matéria em um BNS é um dos mecanismos de geração de
energia mais eficientes que existe, como acontece nos quasares, os objetos mais luminosos do Universo.
Nesta palestra, apresentarei os Buracos Negros, suas propriedades e resultados de recentes observações,
incluindo meu trabalho de investigação dos mecanismos de alimentação de BNSs e como o seu feedback
acaba impactando a galáxia ao seu redor. Discutirei também o que esperar de novas observações, como
as sendo realizadas com o novo telescópio espacial James Webb – incluindo as propostas em um projeto
no qual colaboro.

Larissa Cristina dos Santos (UNILA)
Título: Estudo da propagação de UHECR na presença de campos magnéticos Galácticos
Resumo: A produção e aceleração de partículas de altas energias (Ultrahigh energy cosmic rays -
UHECR) no Universo continua sendo um dos grandes mistérios da ciência moderna. Os mecanismos
de aceleração de partículas altamente energéticas em fontes astrofísicas são ainda desconhecidos e
resultados recentes apontam para a necessidade de uma abordagem ligada à propagação e interação
destas partículas. O principal objetivo deste trabalho foi estudar a propagação de UHECR originadas
de rádio-galáxias. Neste estudo, utilizamos como possíveis fontes as galáxias Centaurus A, Fornax A
e M87. Exploramos as potencialidades das partículas diante do efeito do campo magnético Galáctico
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Janson-Farrar (JF2012) e analisamos a direção de chegada dessas partículas na Terra. O estudo da
influência do campo magnético auxilia na compreensão da geração e propagação dos raios cósmicos de
altíssimas energias. Para o estudo foi utilizado o programa computacional CRT implementado diversos
modelos de campos magnéticos atuais. O programa não contém interações entre os núcleos, ou seja,
perdas de energia, mas será utilizado para a quantificação dos desvios das partículas considerando os
seguintes parâmetros: rigidez, distância da fonte à Terra, direção da fonte no céu e carga/massa da
partícula a ser propagada. Os resultados quantificam o efeito do campo magnético e indicam que estas
radio-galáxias próximas podem contribuir com a emissão de partículas de altas energias.

Mariane Dias de Souza Gomes (UFMG)
Título: Estudo de Ondas de Rossby no Sol
Resumo: As ondas de Rossby são oscilações de grande amplitude que ocorrem em fluidos submetidos à
rotação. Sua descoberta foi feita primeiro na Terra, onde elas têm papel fundamental na determinação
do clima terrestre. Também estão presentes em outros objetos astrofísicos, como planetas, discos de
acreção e estrelas. No Sol, estas ondas foram previstas há pouco mais de 40 anos, mas só foram detec-
tadas recentemente a partir da observação de pontos coronais luminosos. Estudos destas ondas feitos
por modelos têm muito a contribuir para o entendimento da interação entre elas e outros fenômenos no
Sol, como é o caso do dínamo solar, mecanismo responsável por gerar e manter seu campo magnético.
No presente trabalho, realizamos simulações numéricas hidrodinâmicas com o código EULAG-MHD
em uma estrela do tipo solar a fim de estudar a propagação e contribuição destas ondas na dinâmica
do Sol.

Janayna de Souza Mendes (UFSC)
Título: Estudo do Gás Difuso Ionizado em Galáxias Edge-On
Resumo: Galáxias são extensos objetos compostos essencialmente por gás, poeira e estrelas. Com
diversos modos de classificá-las, um dos principais consiste nos tipos morfológicos, separando-as em
dois grupos: elípticas e espirais. Como objeto de interesse, temos estas últimas quando vistas de lado
no céu (edge-on). Galáxias deste tipo nesta posição permitem a análise dos seus parâmetros físicos
com relação à distância ao plano. Em especial, quando se trata do gás, podemos encontrar regiões com
diferentes densidades em uma mesma galáxia, onde a sua ionização pode ser resultado de diferentes
fontes. O gás difuso ionizado (DIG) extraplanar, aquele com menor densidade localizado fora do plano,
ainda não tem suas principais fontes de ionização muito bem compreendidas, sendo assim o objeto de
estudo deste trabalho. Para isso, utilizando dados de espectroscopia de campo integral de oito galáxias
edge-on, obtidos com o instrumento Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), vamos investigar o
comportamento das razões de linhas de emissão em função da distância ao plano galáctico, a fim de
relacionar duas possíveis principais fontes de ionização do DIG extraplanar: Escape de radiação de
regiões com formação estelar e HOLMES.

Mesa redonda
Tema: Divulgação científica e a atuação feminina
Mediadora: Tays Miranda
Participantes: Thaisa Storchi Bergmann (UFRGS), Ana Clara de Paula (USP), Camila de Sá Freitas
(Observatório do Sul)

QUARTA-FEIRA (08/02/2023)

Emille E.O. Ishida (Laboratoire de Physique de Clermont – França)
Título: Sistemas de recomendação e seu impacto na astronomia do século XXI
Resumo: O recente aumento no volume e complexidade dos dados astronômicos disponíveis levou a um
amplo uso de técnicas de aprendizagem de máquinas. Neste contexto, os sistemas de recomendação
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surgiram como estratégias viáveis para diminuir a carga de trabalho sobre o especialista que realizará
a análise científica final. Esses sistemas seguem a mesma estratégia dos algoritmos usados pelo Netflix
para recomendar filmes de acordo com o histórico de cada usuário ou do algoritmo utilizado por sites
de vendas que conseguem personalizar as sugestões de compra de acordo com o seu histórico de busca.
Tais técnicas são eficazes tanto em tarefas supervisionadas (por exemplo, quando queremos classificar
um conjunto de dados de acordo com uma lista finita e pré-estabelecida de classes), bem como em
tarefas não supervisionadas (quando estamos procurando por algo novo ou inesperado em meio a um
grande volume de dados considerados normais). Nesta palestra vou descrever alguns exemplos de onde
essas estratégias foram utilizadas na astronomia, destacar o estado da arte atual e apontar os desafios
mais importantes por vir. Como um estudo de caso, vou demonstrar como tais sistemas podem ter
impacto nos resultados cosmológicos a serem obtidos pelo Vera Rubin Observatory Legacy Survey of
Space and Time (LSST).

Leila Lobato Graef (UFF)
Título: Uma investigação empírica sobre a tensão em H0 na cosmologia
Resumo: Neste trabalho, após discutir a situação atual do problema da tensão em H0 e sigma8 na
cosmologia, irei discutir uma proposta de abordagem empírica para a análise das tensões, que pretende
ser um primeiro passo para entender quais classes de modelos teóricos, e com quais características,
poderiam quebrar a correlação entre as duas tensões. Nesta análise, consideraremos algumas das
principais extensões do modelo cosmológico padrão.

Grasiele Romanzini Bezerra (CBPF)
Título: Dinâmica de Galáxias e Gravidade Modificada com Lentes Gravitacionais Fortes.
Resumo: É possível testar a teoria da Relatividade Geral (RG) usando gravidade pós-Newtoniana
parametrizada. Na aproximação de campo fraco é possível escrever a métrica em função de um potencial
Newtoniano e um potencial de curvatura, o parâmetro pós-Newtoniano (γPPN ) é definido como a razão
entre estes dois potenciais, e este deve ser igual a um no domínio da RG. Podemos medir γPPN usando
sistemas de lentes gravitacionais fortes cuja a lente seja uma galáxia do tipo early-type (ETG), isto se
dá pelo fato de que o fenômeno de lenteamento é sensível à ambos potenciais, enquanto a cinemática
estelar da ETG depende apenas do potencial Newtoniano. Embora o recente aumento no número
de sistemas de lentes gravitacionais observados tenha gerado uma redução substancial nas incertezas
estatísticas, este experimento ainda apresenta determinadas fontes de erros sistemáticos. Em especial,
a sistemática causada pela dificuldade de modelar a dinâmica da galáxia lente, a qual está ligada à
anisotropia (β) entre as componentes tangenciais e radiais da dispersão de velocidades das estrelas da
mesma. Neste trabalho investigamos o impacto de modelos radiais de β nas medidas de γPPN .

Marcelle Soares-Santos (Universidade de Michigan – EUA)
Título: Dark Energy: resultados recentes e perspectivas
Resumo: Esta palestra apresenta uma visão geral da minha pesquisa sobre energia escura. Hipotetizada
como uma nova forma de energia para explicar a expansão acelerada do universo, a energia escura é
um dos problemas científicos mais formidáveis de nosso tempo. Sua descoberta, em 1998, rendeu o
prêmio Nobel de física de 2011, mas sua explicação permanece indefinida. Meu trabalho mais conhecido
é o projeto Dark Energy Survey and Gravitational Waves (DESGW), que inaugurou o subcampo da
cosmologia com ondas gravitacionais. As perspectivas de rápido crescimento nesta área são alimentadas
pelo aumento da sensibilidade dos detectores de ondas gravitacionais e pela capacidade de descoberta
dos instrumentos de pesquisa cósmica. Também busco medições cosmológicas de precisão usando
aglomerados de galáxias. Essas duas linhas de pesquisa se complementam, pois os aglomerados nos
permitem distinguir entre modelos de energia escura que preveem a mesma taxa de expansão para o
universo. Os resultados deste programa de pesquisa incluirão medições cosmológicas de precisão para
permitir um avanço em nossa compreensão da energia escura.

Ana Clara de Paula Moreira (USP)
Título: Materia Escura e Modelos Não Padrões da Cosmologia
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Resumo: Com base no artigo Roads to Dark Matter Dexter Neutrino: Rapid Expansion, Standard
Freezing and Early Matter Domination, vamos discutir as evidências, dominação e produção da matéria
escura e onde ela e a cosmologia se encontram.

Caroline Guandalin (QMUL – Reino Unido)
Título: Incertezas teóricas em testes do Princípio Cosmológico
Resumo: O princípio cosmológico requer que o dipolo observado na distribuição em larga escala de
traçadores da matéria escura tenha uma direção e amplitude semelhantes àquelas estimadas a partir da
radiação cósmica de fundo (RCF). Medições do dipolo através de amostras de quasares e de galáxias
com emissão contínua em rádio obtiveram amplitudes maiores para o dipolo da matéria do que o
esperado pelas medidas da RCF, desafiando, portanto, o princípio cosmológico. Contudo, tais medidas
são baseadas em um formalismo que não leva em conta a informação radial das amostras. Com a
função de luminosidade, é possível incluir a evolução em redshift nas previsões teóricas para o dipolo
presente na contagem de quasares. Nesta palestra, mostrarei como diferentes modelos para a função
de luminosidade dos quasares afetam a amplitude do dipolo e que, embora todos eles ajustem bem
os dados considerados, o dipolo obtido por alguns modelos pode discordar em até 3-sigmas daquele
previsto por outros. Também mostrarei como assumir valores efetivos para quantidades que evoluem
no redshift pode superestimar o dipolo estimado.

Celia Escamilla–Rivera (Instituto de Ciencias Nucleares – México
Título: Para onde está indo a tensão H0?
Resumo: As sondas cosmológicas de hoje têm fornecido confirmação extraordinária do modelo cos-
mológico padrão LCDM, que está sendo vinculado com precisão sem precedentes. No entanto, com o
aumento da sensibilidade experimental, surgiram algumas tensões estatisticamente significativas entre
diferentes conjuntos de dados cosmológicos independentes. Embora essas tensões possam ser em parte o
resultado de erros sistemáticos, a persistência após muitos anos de análises precisas certamente aponta
para rachaduras no modelo cosmológico padrão e a necessidade de uma nova física. Nesta palestra,
listarei alguns novos modelos físicos interessantes na direção das teorias da gravidade que poderiam
resolver essa tensão e discutirei como novas técnicas computacionais serão cruciais neste estudo, em
particular na tensão da constante de Hubble (H0).

Mesa redonda
Tema: Astrociências – desafios e perspectivas futuras
Mediadora: Paola Delgado
Participantes: Cecília Chirenti (UFABC), Vanessa Carvalho (UnB), Celia Escamilla-Rivera (ICN-
UNAM – México)

QUINTA-FEIRA (09/02/2023)

Cecília Chirenti (UFABC)
Título: Encontrando estrelas de nêutrons hiper-massivas
Resumo: Explosões de raios gama (GRBs, do inglês gamma ray bursts) são os eventos eletromagnéticos
mais energéticos do universo. GRBs curtos, tipicamente com menos de 2 s de duração, já foram
associados com fusões de sistemas binários de estrelas de nêutrons. Colisões de estrelas de nêutrons
também emitem ondas gravitacionais, como observado no evento GW170817, e tipicamente terminam
com a formação de um buraco negro. Depois das colisão e antes do colapso para formar o buraco
negro, simulações indicam a possibilidade da breve formação de uma estrela de nêutrons hiper-massiva,
detectável pela próxima geração de detectores terrestres de ondas gravitacionais na década de 2030.
Vou apresentar resultados de uma análise recente que identificou pela primeira vez indícios de estrelas
de nêutrons hiper-massivas, usando dados de raios gama obtidos na década de 90 pela NASA.
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Vanessa Carvalho de Andrade (UnB)
Título: Dos caminhos alternativos para a Gravitação aos caminhos alternativos para o Ensino de Física
e Astronomia, passando pelos desafios adicionais às mulheres Astrocientistas
Resumo: Trarei à luz algumas abordagens alternativas para a Gravitação que me motivaram na busca
pela possibilidade de unificação das quatro interações fundamentais da natureza e da resolução de
problemas complexos que a Relatividade Geral ainda apresenta. E ao longo da carreira científica,
como foi se tornando indissociável meu papel de cientista e de formadora de professores da Educação
Básica, com foco na pesquisa em Ensino sobre como realizar a transposição didática em temas da
Astronomia, Gravitação e Cosmologia no âmbito do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de
Física, da Sociedade Brasileira de Física e do Lato Sensu Astrofísica Gravitacional e Física Espacial,
da Universidade de Brasília. A fala se dará claramente sob a ótica da pesquisadora mulher, evidenciando
um aspecto sociológico intrínseco à ciência.

Camila Nascimento Franco (ON)
Título: O mistério do Local Cosmic Void
Resumo: O Modelo ΛCDM-plano (Λ é a constante cosmológica e CDM, cold dark matter) é o que
melhor se ajusta aos dados observacionais atualmente. Ele se apoia no Princípio Cosmológico, que
assume a homogeneidade (invariância por translação) e a isotropia (invariância por rotação) estatísticas
do universo em larga escala. Estudando as propriedades desta última no Universo Local (UL) por meio
do catálogo ALFALFA (Arecibo Legacy Fast ALFA Survey) – um levantamento que cobre ≈ 7000
graus2 do céu e conta com 31502 fontes extragalácticas de HI, distribuídas no intervalo 0 < z < 0.06
e divididas entre os hemisférios Norte e Sul Galácticos – encontramos resultados preliminares que
indicam a existência de uma região incompatível com a isotropia (i.e., uma região pouco povoada por
galáxias), e que foi descrita pela primeira vez por Tully & Fischer (1987), ficando conhecida como
Local Cosmic Void. As análises feitas são independentes de modelo e usam a função de correlação
angular de dois pontos (2PACF) como aferidor estatístico, além de simulações do tipo log-normal (que
consideram os parâmetros cosmológicos) para a estimativa das incertezas dos resultados. Para entender
as propriedades e a morfologia da estrutura encontrada, estamos fazendo testes com voids simulados,
além de investigações comparativas com as descrições de voids do UL disponíveis na literatura. Por fim,
iremos comparar as previsões esperadas a respeito dessas estruturas pelo modelo cosmológico padrão
com os resultados de nossas análises.

Ingrid dos Santos Beloto (IAG – USP)
Título: A Massa Dinâmica de Lentes Gravitacionais Galácticas
Resumo: Uma forma de estimar o valor do parâmetro gravitacional pós-newtoniano γ em escala ga-
láctica é comparar a massa dinâmica de lentes gravitacionais galácticas (que não depende de γ) com a
massa encontrada por meio da modelagem da lente gravitacional (que irá depender de γ). O objetivo
desta pesquisa de mestrado está inserido neste contexto, tendo como finalidade medir a dispersão de
velocidades das galáxias lente através de seus espectros, para encontrar a massa dinâmica da amostra.
Estes espectros foram adquiridos através de observações feitas com o telescópio SOAR no primeiro
e segundo semestre de 2022 utilizando a configuração de fenda longa com o espectrógrafo Goodman.
Além disso, com o auxilio da fotometria em 5 bandas da amostra, pretende-se determinar propriedades
das populações estelares dessas galáxias incluindo a função de massa estelar inicial.

Alana Carolina Lima dos Santos (UFC)
Título: Buracos negros regulares em 2+1 dimensões
Resumo: As inconsistências entre o Eletromagnetismo Clássico e a Mecânica Newtoniana levaram
Albert Einstein a formular a Relatividade Especial. Ao incluir referenciais acelerados e passando a
interpretar a interação gravitacional como uma consequência da curvatura do espaço-tempo, dentre
outros aspectos, complementou sua formulação, originando a Relatividade Geral. Além de uma descri-
ção capaz de explicar inconsistências e lacunas da Mecânica Newtoniana, como a precessão do periélio
de mercúrio e a deflexão da luz, a Relatividade Geral trouxe em seu arcabouço previsões inéditas e es-
pecíficas referentes ao comportamento da natureza. Apesar do êxito dessa descrição, há uma profunda
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inconsistência em algumas dessas soluções: quando consideradas no vácuo e com simetria esférica, para
r = 0, apresentam divergências nos escalares de curvatura. Em outras palavras, a teoria não descreve,
nesses casos, a origem da solução. No entanto, ainda dentro de um contexto clássico, surgiram abor-
dagens alternativas que contornam essa limitação nos denominados Buracos Negros Regulares. Por
sua vez, James Bardeen foi o primeiro a encontrar uma solução de Buraco Negro Regular, em 3+1
dimensões, através de uma m(r) especifica que posteriormente foi associada a uma Eletrodinâmica Não
Linear por Ayón-Beato e García. Nesse sentido, traçamos esse mapeamento entre um Fluido Perfeito e
uma Eletrodinâmica Não Linear em 2+1 dimensões e analisamos sua consistência através do limite do
Eletromagnetismo Clássico de Maxwell. Por fim, generalizando a densidade de massa quase-localizada
definida por Estrada e Tello-Ortiz, identificamos novas soluções de Buracos Negros Regulares em 2+1
dimensões.

Rebeca Maria Batalha de Melo (Universidade Paris–Saclay – França)
Título: Avaliação (Ranking) de 7192 pares de Modelos Teóricos de Explosão de Supernova através de
observações do gás intra-aglomerado
Resumo: O meio intracluster (ICM) é um reservatório de elementos pesados sintetizados por diferentes
tipos de supernovas (SNe) ao longo da história cósmica. Diferentes mecanismos de enriquecimento
contribuem para a produção relativa de metal diferente, predominantemente causada por diferentes
dominâncias do tipo SNe. No entanto, uma grande variedade de modelos de explosão de supernovas
(SN) fisicamente viáveis tornam a análise do histórico de enriquecimento do ICM incerta. Este artigo
apresenta uma análise de função de distribuição de probabilidade não paramétrica para classificar
diferentes modelos teóricos de rendimentos de SNe comparando seu desempenho com as observações.
Usando espectroscopia de raios-X espacialmente resolvida, determinamos as razões de abundância
elementar O/Fe, Ne/Fe, Mg/Fe, Si/Fe, S/Fe, Ar/Fe, Ca/Fe e Ni/Fe nas regiões interna, externa
e inteira de FoV (∼ 0.2R200) de 18 aglomerados próximos e grupos de galáxias (z ≤ 0.0391) com
observações do XIS/Suzaku, que foram posteriormente usadas para comparar o quão bem os yields
previstos de diferentes combinações de modelos de yields de SNe (ou seja, um modelo SNcc e um modelo
SNIa) recuperam as razões de abundância observadas no meio intra–aglomerado. Aplicamos esta nova
metodologia para classificar 7192 combinações de modelos SN de colapso de núcleo e SN Tipo Ia para
testar suas previsões. Esta nova técnica pode comparar muitos modelos SN e maximizar a extração
de informações espectrais, considerando todas as razões de abundância mensuráveis individuais e suas
incertezas. Descobrimos que a Supernova Tipo II com progenitores de metalicidade inicial diferente de
zero em geral teve um desempenho melhor do que os modelos SN e hipernova de instabilidade de pares,
e que os modelos 3D SNIa (com uma densidade central de progenitora anã branca de 2, 9×109g cm−3)
teve o melhor desempenho entre todos os pares de modelos SN testados.

Mesa redonda
Tema: Mulheres e meninas na Ciência – estratégias para fortalecer a comunidade
Mediadora: Catarina Aydar
Participantes: Alan Alves Brito (UFRGS), Graciella Watanabe (UFABC), Monyke H.S. Fonsêca (Ob-
servatório do Valongo)

SEXTA-FEIRA (10/02/2023)

Auta Stella de M. Germano (UFRN)
Título: Eu, planeta: a Astronomia numa perspectiva de Educação Ambiental
Resumo: Na palestra apresentaremos reflexões e discussões sobre porque a Educação em Astronomia
é algo necessário em todos os níveis e contextos – formal e não formal - de educação, e em particular
sobre como ela pode vir a fomentar uma reconexão com nosso lugar, nosso ambiente local, e ao mesmo
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tempo, integrar nossa percepção sobre esse lugar num todo mais amplo, planetário e cósmico. Ilustra-
remos nossas reflexões por meio de temas explorados em orientações de mestrado no Programa de Pós
Graduação em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática da UFRN e em atividades desenvolvidas
pela equipe do Planetário Móvel da UFRN – Barca dos Céus, em especial na sessão Um Ensaio sobre
Relações entre Céu e Mar; e em Mostra sobre a Astronomia Guarani.

Natalia Vale Asari (UFSC)
Título: TUIMP (The Universe In My Pocket - O Universo no meu bolso)
Resumo: O projeto TUIMP (do inglês The Universe In My Pocket - O Universo no meu bolso;
www.tuimp.org) produz livrinhos sobre Astrofísica destinados principalmente a crianças e adolescentes.
Os livrinhos são gratuitos e escritos por astrônomos profissionais. Eles são usados ao redor do mundo
por serem traduzidos (por enquanto) em quatorze línguas (português, oromo, inglês, espanhol, francês,
zulu, italiano, polonês, romeno, albanês, grego, russo, armênio e árabe).

Larissa N. Pires (UFSC)
Título: A Little Bit of Scruff: reflexões sobre a serendipidade na atuação de Jocelyn Bell–Burnell na
descoberta dos pulsares
Resumo: No ano de 1967, em meio a sua pesquisa de doutorado, na busca de quasares, a estudante Jo-
celyn Bell protagonizou uma das mais importantes descobertas da Astronomia do Século XX: identificou
sinais incomuns em ondas de rádio, que posteriormente vieram a ser reconhecidos como pulsares. Estes
objetos astronômicos corroboraram predições teóricas sobre as estrelas de nêutrons, um dos possíveis
encerramentos da vida de uma estrela. Em uma perspectiva epistemológica, a análise deste episódio
histórico permite refletir sobre o desenvolvimento de uma descoberta científica, e especialmente, da
presença da serendipidade. Assim, o objetivo dessa discussão envolve os seguintes questionamentos:
Qual vem a ser o papel da serendipidade em descobertas científicas? Como a serendipidade se mani-
festa na descoberta dos pulsares? Defendendo a importância de tais reflexões no âmbito da educação
científica, o estudo histórico-epistemológico deste episódio e em especial, da atuação científica de Bell–
Burnell, possibilita reflexões sobre elementos que podem caracterizar descobertas científicas, além de
ressignificar a importância da serendipidade na ciência.

Jocelyn Bell–Burnell (Universidade de Dundee e Universidade de Oxford – Reino Unido)
Título: The discovery of pulsars
Resumo: I will describe the accidental discovery of pulsars and how being one of very few women in
physics affected my life and work.

Stephane Werner (Universidade de Nottingham – Reino Unido)
Título:
Resumo:

Adriana Oliveira Bernardes (UNESP)
Título: Astromeninas: uma discussão sobre a participação feminina em um grupo de astronomia
Resumo: Discute-se hoje as dificuldades enfrentadas pelas mulheres em ocupar lugares que tradicional-
mente contam com maior número de indivíduos do sexo masculino, como a área de Física por exemplo,
na qual os profissionais, majoritariamente são homens. Neste contexto é importante o estímulo desde o
Ensino Fundamental e Médio para que um maior número de meninas desenvolva interesse por ciências
e futuramente venham a se dedicar à área. Fundado em 2015, o Grupo de Astronomia do Colégio
Estadual Canadá tem como principal característica estar vinculado a uma escola pública, convivendo
assim com variadas dificuldades que vem desde a obtenção de recursos para o desenvolvimento de
projetos, como as dificuldades dos alunos na disciplina de Física, a qual no estado do Rio de Janeiro
possui também conteúdos de Astronomia presentes no currículo. O grupo foi fundado pela professora
de Física, autora deste trabalho e desenvolve atividades como: observação do céu, palestras e oficinas,
propiciando a alunos do Ensino Médio a participação em projetos na área de Astronomia. Esta pes-
quisa relata o envolvimento de alunos de 14 a 18 anos com a área através do grupo supramencionado,
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no qual participaram de atividades e projetos desenvolvidos no âmbito escolar, algumas vezes como
ouvintes, outras como protagonistas. Neste contexto o objetivo deste trabalho é quantificar as parti-
cipações de meninas nos projetos desenvolvidos pelo grupo, realizando uma pesquisa documental em:
anais, páginas da internet, entre outros, que fazem parte dos registros escolares. O grupo, desde sua
formação desenvolveu aproximadamente 12 projetos colaborando com o ensino e divulgação do tema
dentro e fora da escola. Participaram como protagonistas, ou seja, do desenvolvimento de projetos
aproximadamente 15 alunos, sendo 40% destes desenvolvidos pelas chamadas astromeninas. Como
ouvintes participaram de palestras e oficinas desenvolvidas pelo grupo aproximadamente 700 alunos
do Ensino Fundamental e Médio. Constatamos então que a participação feminina, embora não majo-
ritária (40%) foi representativa e mostrava ao público escolar que tanto um grupo como outro poderia
se dedicar ao tema, não passando a ideia de que a se dedicavam apenas os alunos do sexo masculino.

Adrielen de Souza Alves (Empresa Brasil de Comunicação)
Título: Mulheres que Amam as Estrelas
Resumo: A série de reportagem especial para Agência Brasil retrata os desafios e conquistas de mu-
lheres, que ao longo dos séculos, se dispõem a estudar os astros. Mulheres que Amam as Estrelas é um
retrato da trilha de cientistas que fizeram seus nomes, com sacrifício e mérito, e de mulheres brasileiras
que são inspiradas a levar a ciência que estuda os astros ao público geral. Cada matéria remonta aos
feitos de uma cientista que marcou a história da astronomia e de uma cientista da atualidade com
atuação no Brasil.

Alan Alves Brito (UFRGS)
Título: Questões étnico-raciais e de gênero nas ciências físicas: o silêncio dos homens
Resumo: A partir de experiências de ensino, pesquisa e extensão na UFRGS e em outras instituições
científicas do Brasil e mundo afora, apresentarei, neste seminário, dados, reflexões e propostas sobre o
papel dos homens na discussão étnico-racial e de gênero no país no âmbito das ciências físicas.

Encerramento: Carla Almeida Rodrigues

Lista de inscritos:
Adriana Oliveira Bernardes (UNESP)
Adriana Victoria Araujo Salcedo (Universidad Sergio Arboleda)
Adrielen de Souza Alves (Empresea de Comunicação Brasil)
Adrieli Quintiliano Cunha (IFRJ)
Alana Carolina Lima dos Santos (UFC)
Alan Alves Brito (UFRGS)
Alexandre M. Rodrigues Almeida (UFES)
Alex Pessoa da Silva (UVA)
Alex Ribeiro Maciel da Silva (UFF)
Alexsandre Leite Ferreira Junior (UFES)
Amanda Brites Ferreira (UFF)
Ana Beatriz Rodrigues Carvalho
Anabel Cardoso Raicik (UFSC)
Anabelle de Amorim (UnB)
Ana Carla Quallio Rosa (UTFPR)
Ana Carolina Mundim Ferrari Diniz (UFS)
Ana Cecília de Almeida Pinheiro (UFRGS)
Ana Clara de Paula Moreira (USP)
Ana Clara Meireles Rachid Novaes (IF-UFRJ)
Ana Clara Pereira de Souza
Ana Elisa de Souza Gusmão (EEEFM Teófilo Paulino)
Ana Júlia de Paula Poloni (EEEM Emir de Macedo Gomes)
Ana Júlia Vieira do Nascimento (UFS)
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Ana Laura Monteiro Duarte Carneiro (UFRGS)
Ana Laura Rodrigues Sacramento (UFPA)
Ana Lucia Ferreira de Barros (CEFET-RJ)
Ana Paula Jeakel Dias (UFES)
Ana Paula Sousa da Cruz (UFPA)
Anderson Leandro Lopes Sousa (UFPA)
André Luiz Roberti Cardoso
Anna Eloísa Abdalla
Anna Sophia Lacerda Oldehus (UFF)
Antonia Vamilis da Silva Brito (UFLA)
Antônio José Barros dos Santos (UFPA)
Arllley Ewerton Rodrigues de Souza (UVA)
Augusto Cesar de Araujo Mota Junior (UFPA)
Auta Stella de Medeiros Germano (UFRN)
Beatriz Blanco Siffer (UFRJ)
Beatriz Zacarias (IAG-USP)
Bianca Bulhões Martins (UNICAMP)
Brendo Reis Vieira (UFPA)
Bruna Pacheco (UFSC)
Camila Desiderio Fernandes
Camila Nascimento Franco (ON)
Camila Rodrigues Sales
Camille Vitória de Jesus Porto (UFS)
Camilly Vitoria Macedo Araujo Ferreira
Canillt Vitoria Macedo Araujo Ferreira
Carla Rodrigues Almeida (IFUSP)
Carlos Alexandre dos Santos Batista (UESB)
Carolina Campolina Carvalho (UFMG)
Carolina Leticia dos Santos (UFLA)
Caroline Guandalin (Queen Mary University of London)
Cássia Brenda Firmino Lira (UVA)
Cássia da Silva Nascimento (UFRJ)
Catarina Aydar (Instituto Max Planck para Física Extraterrestre)
Cecília Chirenti (UFABC)
Celia Escamilla Rivera (Instituto de Ciencias Nucleares UNAM)
Clara Rosin Gomes (UFS)
Cristiane Fontana (CBPF)
Daniela dos anjos Menezes (EREM Prof. Cândido Duarte)
Daniel Izique Bastos
Danielle Luize S. de Oliveira
David Camarena (Universidade do Novo México)
Débora Beatriz Götz (UTFPR)
Débora Menezes (UFSC)
Denis Campos Rodrigues (UFES)
Diego Candelario Pérez Perez (ITSE - México)
Diego Santos de Jesus (UFES)
Edison Santos (UFES)
Edrielly Dayane Oliveira Silva
Eduarda de Almeida Pinto Maia (UENF)
Elaine Cristina Gama Palheta (UFPA)
Elisa Gouvea Mauricio Ferreira (Kavli IPMU)
Ellen Costa-Almeida (ON)
Elysandra Figueredo Cypriano (IAG-USP)
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Emanuelly da Silva Santos (UFS)
Emille E.O. Ishida (LPC, France)
Emmanuel Frion (Universidade de Helsinki)
Évila Talita Silva Aires (IFMA)
Fabio Souza (ICMC)
Felipe Augusto Albuquerque Pinto (UFPA)
Felipe Augusto da Silva Barbosa (UFES)
Fernanda Araujo de Oliveira (ON)
Fernanda Lima Matos (IFUSP)
Fernanda Sant Anna Rodrigues de Vasconcelos (UFF)
Flávio Bouth Sanches (UFPA)
Florence Irene Helena de Almeida (IFUSP)
Francisco Artur Pinheiro Alves Júnior (UNIVASF)
Gabriela Neves Lima (UFF)
Gabriella Siqueira de Oliveira (UNESP)
Geovanna Elvira S. Yamanaki (UFABC)
Giovana Santos Oliveira (IFUSP)
Giovanna Liberato Cezar (Observatório do Valongo - UFRJ)
Glenda Pereira Lima Oliveira (EMESCAM)
Graciella Watanabe (UFABC)
Grasiele Romanzini Bezerra (CBPF)
Guilherme Brando (Instituto Max Planck de Física Gravitacional)
Guilherme Rosso da Silva (UFSC)
Gustavo Medeiros da Silva (UFSM)
Ingrid Costa (UFES)
Ingrid dos Santos Beloto (IAG-USP)
Isaac Torres (UFPA)
Isabela Vale Martins (UFPA)
Isabella Danhoni (TU Darmstadt)
Isabelle Assis Lacerda (UFES)
Halan Weverton de Souza Melo (UFPA)
Jaiane da Silva Santos (ON)
Janayna de Souza Mendes (UFSC)
Jéssica Beatriz da Cruz Raimundo (UNICSUL)
João Batista Avelino de Souza
João Fidélis Salles (USP)
João Vitor Pompermayer Vettoraci (UFES)
Jonas Bandeira Carvalho (UFPA)
Júlia Farias Ferreira (UFPel)
Juliana Duarte da Silva Correia (Uninter)
Juliana Silva Soares (UNEB)
Julianne da Costa Soares (UFRJ)
Júlio Cesar Fabris (UFES)
Katia Slodkowski Clerici (UFRGS)
Kelly de Souza do Nascimento Vieira (UFES)
Lais Nery Marinho (UFGRS)
Lara Beatriz Martins de Faria (UnB)
Larissa Cristina dos Santos (UNILA)
Larissa da Silva Gomes (UFRJ)
Larissa do Nascimento Pires (UFSC)
Larissa Menezes do Santos (UFS)
Laura Alessandra Prado Milani (IFSC)
Laura Ferreira Silva (USP)
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Laura Guimarães Novaes (UFMG)
Laynne da Costa Silva (IFIP)
Leila Lobato Graef (UFF)
Leticia Alves Da Costa (UFSCAR)
Letícia Carolaine Silva Faria (Unifal)
Letícia Nunes
Liana Li (IAG-USP)
Lilian Madian Baião Leão Cardoso (UFPA)
Lilian Soja (IAG-USP)
Lis Cristine Fortes (UFSC)
Loreany Ferreira de Araújo (IAG-USP)
Lorena do Carmo (ICESP)
Luana Emanuelle Lima Rodrigues Pereira (UNICID)
Luana Natalie Padilha (UTFPR)
Lucas Antonio Xavier (UENF)
Manoela Leal da Cunha (IFRJ)
Manoel Julyo da Silva Gatinho (UFPA)
Manuella Maurer Vessozi
Marcella Silva Sousa
Marcia José de Mello Cortes (UFF)
Maria Arlete Pereira Fonteneles (UVA)
Maria Clara Lanna de Azevedo (UFRJ/ON)
Maria de Lourdes Z. P. Deglmann (UFSC)
Maria Eduarda Nogueira da Silva (UFF)
Maria Eduarda Ramos Pedro (UFSC)
Maria Isabel Coelho Maués
Maria Julia das Neves Rodrigues Barreto (USP)
Mariana Milani (UNESP)
Mariana Siqueira Bittencourt (UFF)
Mariane Dias de Souza Gomes (UFMG)
Maria Rita Batista Coelho
Matheus Maia de Araujo Paixão (CBPF)
Max Sacramento Martins (UFPA)
Michele Bertoldo Coêlho (UFRGS)
Micol Benetti (Scuola Superiore Meridionale-SSM)
Moana Astigarreta Leal (UFF)
Monyke Hellen dos Santos Fonsêca (Observatório do Valongo -UFRJ)
Nágila Diacuí Oliveira Duarte (UNEB)
Natalia Vale Asari (UFSC)
Natalí Soler Matubaro de Santi (Flatiron Institute/USP)
Nathalia Cristo de Melo Guimarães (UFPA)
Nathália Mattos Novaes da Rocha (UFES)
Neli Aparecida Pereira Pedroso (UFRJ)
Nicolle Libanio de Oliveira (IAG-USP)
Olesya Galkina (CBPF)
Oliver Fabio Piattella (Università degli Studi dell’Insubria)
Paola Delgado (Universidade Jaguelônica)
Poliana Cachoeira Souza (UAST)
Poliana Marques Berto (UFMG)
Poliana Telles da Silva (IFSC)
Poliane Helena Souza Tavares
Raiane de Jesus Barata Valente (UFPA)
Rafaela de Oliveira Rocha
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Rafael de Oliveira Viana (UFPA)
Rálita Murila de Oliveira Souza (UFT)
Ramon Barros Ribeiro (UFES)
Ramon Marcelo Henrique de Oliveira (SEDUCT-PB)
Raphael Gomes Sousa (UFS)
Rebeca Maria Batalha de Melo (CEA Saclay, Université Paris Saclay)
Rita de Cássia dos Anjos (UFPR)
Rodrigo von Marttens (UFES)
Ruana Paula de Oliveira (UFRN)
Samille Gomes Silva (IFES-Cariacica)
Sarah Vieira de Oliveira (UFPA)
Sávio da Costa Tavares da Silva (UFF)
Sávio de Aguiar Coutinho (UVA)
Simony Santos da Costa (INFN)
Sofia Mayumi Brandão Nakmaru (UFPA)
Stanley Santiago Coelho (UFPA)
Stephanie Modesto Pinheiro Cavalcante (Cesupa)
Stêphanie Rocha Vieira Elexias (Centro Universitário IBMR)
Tania Maria dos Santos (IBRADEC)
Tays Miranda (Universidade de Jyväskylä)
Thaisa Storchi Bergmann (UFRGS)
Thalita Sartori Beninca (UFES)
Thiago Raphael de Almeida Medeiros (UFPA)
Tulio Ottoni Ferreira da Costa (UFES)
Welington Mrad Joaquim (Cruzeiro do Sul)
Vanessa do Nascimento Xavier (UFRJ)
Victoria Bello Lima (UFF)
Victória Sobreira Lages
Vitória Luana Alves Rodrigues (ICEN UFPA)
Vitória Maciel Silva (UFPA)
Vitória Yolanda Silva Machado (IFMA)
Viviane Angélico Pereira Alfradique (UFF)
Wanessa Santos Santana (UFES)
Yasmin Santana da Silva Souza
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