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Informe: 

A todos os professores (de todas as disciplinas) do ensino fundamental e médio de Araguaína. 

 

 

Prezados professores do ensino fundamental e médio de Araguaína, 

Nós professores, Airton Sieben (Geografia), Kênia Costa (Geografia) e eu (Juracy Lemos - 

Física), estamos organizando um curso gratuito de Observação Astronômica na UFT/Araguaína, 

que será realizado na Unidade Cimba. Quem ministrará o curso será o astrônomo José Sergio 

Silva Cabrera. Sergio é mexicano, graduado em matemática com mestrado e doutorado em 

astronomia, clicando aqui terão acesso ao seu currículo Lattes. Atualmente o Sergio está morando 

em Araguaína, mas a partir de setembro muito provavelmente ele irá morar no México, onde tem 

boas chances de conseguir uma bolsa de pós-doutorado. 

O curso de observação astronômica terá 20h (14h teóricas e 6h observacionais) de 

duração, será realizado nos meses de maio e junho deste ano (8 semanas de duração), e a turma 

será composta por 20 pessoas.  

O curso será cadastrado nos próximos dias no SIGPROJ como projeto de extensão, 

consequentemente terão certificados (com participação de 20h). Por esse motivo precisamos do 

CPF dos interessados. Procuraremos realizar o curso em dias e horários comuns para todos. 

As observações astronômicas serão realizadas por meio de dois telescópios 

pertencentes ao Curso de Geografia/UFT. 

Após o término do curso, pretendemos realizar um trabalho contínuo de observações 

astronômicas em Araguaína, principalmente na UFT, nas escolas e com a comunidade araguainense 

interessada. Dessa maneira, teremos a oportunidade de difundir o lindo conhecimento da 

astronomia observacional na nossa cidade.  

Acreditamos que se boa parte dos cursantes derem continuidade na divulgação da 

Astronomia em Araguaína, dificilmente sobrecarregará alguém, facilitando a fluidez do projeto. 

Os interessados em fazer o curso enviem para juracyrl@uft.edu.br os seguintes dados:  

 

 Nome:  

 Disciplinas que ministra:  

 Séries/anos das turmas: 

 Fone:  

 E-mail:  

 Turnos livres:  

 CPF: 

 Link do Lattes: 

 

Após o término do curso, gostarias de participar de um grupo que dará continuidade as observações 

astronômicas em Araguaína?: 

 

Att, 

 

Prof. Dr. Luis Juracy Rangel Lemos (Professor Adjunto A2) 

SIAPE: 020044720 

Ciências Naturais - Licenciatura em Física 

Universidade Federal do Tocantins - Câmpus Araguaína - Unidade Cimba 

Fone: +55 63 21122273 (Coordenação da Física) 

Endereço: Rua Paraguai, s/n, (esquina com Urixamas) - Setor Cimba 

CEP: 77.824-838 - Araguaína – TO – Brasil   

http://lattes.cnpq.br/4797885791673384 

mailto:diretoria-araguaina@seduc.to.gov.br
http://lattes.cnpq.br/9822952209891880
mailto:juracyrl@uft.edu.br
tel:%2B55%2063%2021122273
http://lattes.cnpq.br/4797885791673384

