
PROGRAMAÇÃO  1° WORKSHOP ASTROS DO PAMPA

O evento foi construído de forma a permitir a socialização de experiências de trabalho sobre o
Ensino de Astronomia. Desta forma, o evento conta com apresentações, orais e pôsteres, além de
rodas de conversa e palestras.

As palestras que ocorrem às 19h são abertas a todo o público, inscritos ou não no evento, sendo
obrigatória a todos os participantes do evento para obtenção do certificado.

A abertura  do  evento  ocorre  na  segunda-feira  (12/11),  14h,  no  auditório  do  Campus  Bagé  da
UNIPAMPA,  com  o  credenciamento  dos  inscritos.  Às  15h  ocorre  a  palestra  de  abertura.  As
atividades da tarde encerram-se as 17h.

Às 19h, palestra com a Diretora do Planetário da UFRGS, Profa. Dra. Daniela Borges Pavani, com
o tema Mulheres na Astronomia.

Terça e quarta-feira:

Cada apresentador deverá escolher um turno para apresentar seu trabalho e participar da roda de
conversa.  Este  agendamento  será  realizado durante  o credenciamento.  Haverá  um limite  de  10
apresentações por sessão. A participação nas demais atividades é opcional, mas convidamos a todos
para participar deste momento de integração e troca de ideias.

Terça-feira (13/11) Quarta-feira (14/11)

8h-9h30 – Apresentações Orais
9h30 – 10h15 – Sessão de Pôsteres
10h15 – 11h30 – Roda de Conversa

8h-9h30 – Apresentações Orais
9h30 – 10h15 – Sessão de Pôsteres
10h15 – 11h30 – Roda de Conversa

13h30-15h – Apresentações Orais
15h – 15h45 – Sessão de Pôsteres
15h45 – 17h – Roda de Conversa

13h30-15h – Apresentações Orais
15h – 15h45 – Sessão de Pôsteres
15h45 – 17h – Roda de Conversa

Terça-feira  (13/11) –  Palestra  com  a  Profa.  Dra.  Eliade  Lima,  do  Campus  Uruguaiana  da
UNIPAMPA, com o tema Negros e Negras na Astronomia, às 19h.

Quarta-feira  (14/11) –  Palestra  com  a  Profa.  Dra.  Alejandra  Romero,  do  Departamento  de
Astronomia da UFRGS, com o tema Mulheres na Astronomia: o desafio de cruzar fronteiras, às
19h. 

O encerramento ocorrerá na quarta-feira, às 20h.

Para  qualquer  informação  adicional,  entre  em  contato  através  do  nosso  e-mail:
planetario@unipampa.edu.br


