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Objetivo

Conclusões e Resultados

Atuação do bolsista na exibição
de filmes relacionados a astronomia
proporcionando um debate para
esclarecimento de fatos cientificos
e fictícios para comunidade

O seguinte resultado refere-se ao
Período de 01 de agosto de 2014 a
31 de julho de 2015:
Este projeto teve um público total
de 422 pessoas, que tiveram o
conhecimento ampliado e certamente t
ransmitiram a outros, f azendo com que o
projeto tenha um alcance ainda maior.

Objetivos Específicos
•

Disserminar conhecimento
astronômico através de filmes

• Por meio da atuação em outras áreas
do setor, o bolsista ganha experiência
com funcionamento de um observatório
didático.

Média de público por sessão:
8,8 pessoas ( 17,6 % da capacidade
do auditório)

•

Possíveis Causas

Proporcionar a comunidade
uma interação com o observatório
em uma atividade que liga a cultura
e a astronomia.

Cartaz de divulgação. Fonte: ODS/CDCC/USP

• Concorrência com a facilidade de obtenção
doméstica dos filmes/documentários
apresentados

Metodologia
Para realização do Cine Observatóro
é necessário:
• Buscar e análisar o material que
Será apresentado na sessão
• Elaborar um cartaz mensal com a
Programação e suas devidas sinópses

• Falta de interesse nas modalidades de
filmes exibidos
•

Divulgação insuficiênte
Com relação a última, estamos implementando
novas ações, buscando um maior alcance
da comunidade .

Alguns filmes apresentados no período
de fontes variadas

Visão Geral do Projeto
Desde 2011 o Cine Observatório aborda
temas astronômicos através de filmes e
documentários, exibidos todos os sábados.
A comunidade participa de debates para
esclarecimento do conteúdo Apresentado,
e assim o projeto dissermina conhecimento
científico através da cultura e arte .

• Fazer a divulgação em diversos meios
para que a comunidade de São Carlos
e região tenham acesso
• Preparar o auditório e aguardar o fim
da sessão para início do debate, onde
dúvidas são retiradas e diferentes
pontos de vista agregam conhecimento
a todos os presentes.

Alguns filmes apresentados no período
de fontes variadas

