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1. Solicitações e orientações a serem encaminhadas ao governo federal 
(MCT e MEC) via SAB e ABP:  

- Instituir uma política de incentivo à instalação de novos planetários fixos, 
especialmente em estados brasileiros onde eles ainda inexistem (11 estados). 

- Investimento na modernização dos planetários fixos ligados à instituições 
federais, especialmente nos três planetários (UFRGS, UFG e UFES) que ainda não 
possuem projetores digitais. 

- Investimento e incentivo à modernização dos demais planetários fixos 
ligados à instituições públicas (estados e municípios) onde eles já existam. 

- Incentivo (na forma de editais) à aquisição de planetários móveis por parte 
de instituições dedicadas à difusão e popularização da Astronomia, como os 
planetários fixos e centros de ciências. Os editais não devem apresentar restrição 
quanto à titulação dos responsáveis pela apresentação das propostas, mas ater-se à 
qualidade do projeto apresentado, devendo valorizar itens como:  

• proposta pedagógica;  

• abrangência do projeto em termos geográficos e de atendimento a 
comunidades carentes e/ou remotas, com baixa alfabetização 
científica;  

• atendimento a portadores de necessidades especiais;  

• o uso de outros recursos e atividades complementares e associadas às 
apresentações de planetários, como observações do céu através de 
telescópios, oficinas, atividades lúdicas e artísticas. 

- Lançamento de novos editais de apoio à divulgação e popularização da 
Astronomia, semelhantes ao edital relativo ao Ano Internacional da Astronomia 2009 
(Edital MCT/SECIS/CNPq Nº 63/2008) 

- Apoio a uma maior articulação entre o ensino formal e espaços de 
educação não-formal em Astronomia, por meio do incentivo à formação de 
professores promovidas por espaços não-formais ou que inclua atividades em 
espaços não-formais. 

 

2. Solicitação a ser encaminhada à Associação Brasileira de Planetários 
(ABP):  

- estabelecer diretrizes acerca do perfil, requisitos e formação de mediadores 
(planetaristas) para atuação em planetários para, posteriormente, solicitar o 
incentivo à contratação deste tipo de profissional por órgãos públicos (prefeituras, 
estados e federação) que possuam planetários. 

 


