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APRESENTAÇÃO DO PROJETO

PROJETO DE EXTENSÃO DO IFSC/SJ

Este projeto visa contribuir com soluções para as
seguintes situações:
• Professores das áreas de ciências da natureza

sem formação adequada, nem formação
continuada para os já formados nas disciplinas que
lecionam;

• Escolas sem recursos ou espaço físico ou com
professores habilitados para atividades ou
conteúdos de física moderna;

• Muitos cidadãos têm curiosidades relacionadas à
astronomia e física e, muitas vezes, sem
oportunidade se saná-las.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Os eventos são organizados tanto pelo próprio

câmpus São José (sendo, neste caso, abertos a toda
comunidade interna e externa) quanto podem ser
solicitados por instituições externas, como escolas,
universidades, instituições comunitárias, etc. O
projeto oferece, basicamente, dois tipos de
atividades:
• Sessões de observação astronômica;
• Palestras de diferentes temas de física moderna.

EQUIPE
• Professores de Física do câmpus São José;
• Colaboradores (físicos) externos que contribuem

com o projeto levando telescópios e atendendo o
público.

AVALIAÇÃO E RESULTADOS
Ao final dos eventos, um questionário de

avaliação é preenchido voluntariamente por alguns
participantes. Com base no levantando de 105
respondentes (até julho de 2016), têm-se os
seguintes resultados:
• Mais de 90% dos participantes consideraram nota

máxima para a importância do projeto;
• Mais de 80% deram essa mesma nota para a

capacidade desses eventos despertarem o
interesse pela ciência e pela física, em especial;

• Mais de 50% dos respondentes sem vínculos com
o IFSC, quando questionados sobre seu
conhecimento da instituição, responderam ter
pouco conhecimento da mesma, tanto das suas
finalidades quanto seus cursos e as cidades onde
estão localizados do câmpus.

CONTATOS
Facebook: GOA (Grupo de Observações Astronômicas do IFSC/SJ)

E-mail: marcelo.schappo@ifsc.edu.br

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos indicam:

• O projeto está no caminho certo para contribuir
com a divulgação da ciência e fazer despertar o
interesse pela física e astronomia;

• O projeto contribui com uma meta clara de uma
atividade de extensão, ampliando o conhecimento
da comunidade externa sobre o nosso instituto,
seus cursos e suas finalidades perante a
sociedade.


