
CONCLUSION 
 

RELATÓRIO CURSO NASE – 313 BRASIL 2022 

 

 

Em 2022 o curso NASE Brasil ocorreu nos dias 12 e 13 de agosto de 2022 (sexta feira e sábado). 

Neste ano foi desenvolvido apenas o módulo Astrofísica e Cosmologia, pois, nosso público-alvo são 

professores da educação básica e não tem liberação de suas escolas para participar de um curso mais 

longo. 

Assim, na tentativa de termos um número maior de professores da educação básica participando do 

curso a comissão organizadora local (Michel Corci Batista, Ana Maria Pereira e Taisy Fernandes 

Vieira) opto  por um módulo de dois dias e já próximo ao final de semana. 

 

No curso NASE Brasil - 2022, contamos com a participação de 10 professores, desse 7 já faziam 

parte do Grupo Local NASE Brasil, já tendo participados como professores formadores em 2020 e 

2021 e três novos professores, convidados a comporem o Grupo Local NASE devido as suas 

expertises e áreas de formação (Educação em Astronomia, Astrofísica e Cosmologia). Assim, temos 

no estado do Paraná a formação de um grupo local qualificado para a oferta do curso NASE Brasil.  

 

Estamos em conversa com mais dois professores que são especialistas em Arqueoastronomia e 

Astrobiologia para ofertar módulos diferentes nos próximos cursos NASE Brasil. 

 

Tivemos 50 professores fazendo o curso de vária cidades do Paraná. 

 

Os professores participam do encanto, realizam os modelos e participam de todas as atividades. A 

opinião geral se focaliza na simplicidade das atividades e nos métodos didáticos que foram elogiados. 

 

Alguns comentários finais foram relacionados ao reconhecimento do curso em termos de 

 

• O conhecimento e didática de todos professores que ministraram o curso. 

•  Os temas abordados y   conteúdos trabalhados 

•  A organização do evento e o preparo dos professores, tanto nas oficinas quanto nas 

conferências. 

•  A organização do evento e a capacitação dos professores. 

•  As atividades realizadas durante as oficinas. 

 

Os participantes da NASE Brasil manifestaram interesse em continuar participando desses 

treinamentos 

 

O curso NASE 313 - Brasil (12 e 13 de agosto) foi um sucesso! 


