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Dica #1 
• Conheca melhor as diversas técnicas de 

estudo e as diferentes áreas da Astronomia. 
The Essential Cosmic 

Perspective (6th Edition), 2011 
 Jeffrey O. Bennett, Megan O. Donahue, 

Nicholas Schneider and Mark Voit 

The Cosmic Perspective (7th Edition), 2013 



Tipos de trabalho em Astronomia 

• Pesquisa: observacional, teórica, instrumentação 

• Ensino (didática) 

• Divulgação 

• Melhor ainda, tentar fazer tudo 
junto! 



Pesquisa 
observacional 

 European Southern Observatory 



Pesquisa teórica 

 

Profa. Bete 

Prof. Alex 



Divulgação 
e Ensino 

 



Áreas da Astronomia pelos mensageiros da 
informação: principalmente fótons 

 
- Raios Cósmicos 
- Neutrinos 
- Ondas gravitacionais 
- Meteoritos, rochas lunares, … 



Áreas da Astronomia pela técnica observacional 

 

Fotometria, Espectroscopia, Polarimetria, 
Sismologia, Interferometria, Astrometria, 
Coronografia, etc.  



Áreas da Astronomia pelo 
objeto de estudo 

Planetas, estrelas, galáxias 



Áreas da Astronomia: PLANETAS 
Planetas, luas, asteroides, cometas 

Planetas fora do sistema solar: exoplanetas 



Áreas da 
Astronomia: 

ESTRELAS 



Áreas da Astronomia: 
MEIO INTERESTELAR 



Áreas: Astronomia Galáctica (Via Láctea) 
Aglomerados estelares; Populações estelares; 

Evolução química; Formação; Dinâmica, SFR, …  



Áreas: 
Astronomia 
Extragaláctica 



Big Bang Áreas: 
Cosmologia 



É importante conhecer diversas áreas. 
Exemplo: Zona habitável na Galáxia 

 



Dica #2 
• Aprenda o básico do linux (sistemas ubuntu, etc) 

- ls, cd, mkdir, cp, mv, rm, chmod, more, tail, etc. 
 

Uso de bases de dados, e.g., SIMBAD 
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fid 



Dica #3 
• Existem diversos comandos no linux que podem 

facilitar muito a sua vida, p.ex.: cat, grep, awk. Por 
exemplo, copiar 1a e 3a colunas de um arquivo 

 

 

 

 

 

 

awk '{print $1,$3}' arquivo.txt > saida.txt  



Dica #4 
(especialmente para alunos de 3o e 4o ano) 

• Aprender uma linguagem de programação 
(p.ex. fortran, c, python, idl, shell script) pode 
ampliar (e muito) as suas possibilidades. 

for, do, while, if, else 

 

• O pacote IRAF pode ser útil para análise de 
dados. 



Dica #5 

• Não se preocupe muito com o tema de 
pesquisa. Alias, é uma otima oportunidade 
para experimentar diversas áreas ou para 
conhecer melhor um potencial orientador 
para uma pós-graduação 

Exemplo: Iván Ramírez (UNMSM, Peru). 
Gostava de Galáxias mas após iniciação 
científica em Estrelas gostou da área e 
decidiu trabalhar em Astrofísica Estelar 
na pós-graduação … nos Estados Unidos 



Dica #6 

• Como escolher orientador? Conheca um pouco 
mais sobre ele: 

- Procure se o professor tem página web.  

- Pergunte a outros orientados do professor 

- Procure o currículo lattes:  

http://lattes.cnpq.br/ 

- Procure as publicações do professor no ADS: 

http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html 

http://lattes.cnpq.br/
http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html


 

Selecionar opção “refereed articles” para 
publicações arbitradas 



Primeiro olhar por data (default), depois por citações 

 Sort by citations 



 

2734 citações para 74 artigos arbitrados; 
Média de 37 citações por artigo 



Índice h (h-index) e índice m. 
Para isso usar ordenar por citações (h-index: #ordem = #citações)  

h-index = 32 

m-index = h-index/#anos_publicando 
m = 32/13,5 anos = 2,4 



Também existem potenciais 
orientadores fora do IAG 

• IF/USP 

• Mackenzie: p.ex. Sol, exoplanetas 

• UNICSUL: p. ex. Populações estelares 

• UNESP: cosmologia 



Vantagens de fazer IC sem bolsa 

• Pode “testar” por alguns meses se realmente 
gosta do projeto 

• Pode experimentar diversos orientadores em 
projetos mais curtos (3 – 6 meses) 

• Poderá ser considerado no futuro para 
solicitação de bolsa pelo orientador 

• Dica: por exemplo fazer IC de dezembro a 
fevereiro/março e se gostar pedir ao orientador 
solicitação de bolsa PIBIC em março-abril 



Bolsas: USP, FAPESP 

• Fique atento às datas para bolsas PIBIC da 
USP (período de inscrição de 18/02/2013 a 
26/04/2013, para começar em agosto 2013) 

• Outras bolsas: por ex. INCT-A (18/3 e outros) 

• Bolsas de outros projetos USP 

• Bolsas FAPESP individuais 

• Bolsas FAPESP de projetos temáticos 



Iniciação Científica no Exterior 
• Aproveitar “verão” (nosso inverno) para fazer 

iniciação científica no exterior. Tb verão Aussie 

• Diversas oportunidades nos Estados Unidos, 
Europa, Austrália 

• Vantagem: geralmente o pagamento é bom, 
US$400-600 por semana. 

• Dificuldade: geralmente só tem apoio para 
passagem aérea dentro do país, mas às veces 
tem apoio para alunos de fora (p.ex., STScI)  

• Também é possível fazer estagio de IC no 
exterior usando bolsas BEPE da FAPESP  



Iniciação Científica no Exterior: Europa 
 http://www.strw.leidenuniv.nl/summerstudents/ 

Ótima oportunidade para alunos do último ano da graduação e do mestrado 
The Leiden/ESA Astrophysics Program for Summer Students (LEAPS) 
Leiden Observatory and ESA are pleased to welcome applications for the inaugural edition 
of the LEAPS program. LEAPS is an opportunity for students with an interest in astronomy 
and astrophysics to perform a 10-12 week summer research project in collaboration with a 
research scientist from Leiden Observatory or ESA. The program is open to all students not 
currently engaged in a Ph.D. program, although we are most interested in students at the 
senior-undergraduate or masters level who are enthusiastic about research in astrophysics.  
Students will be selected for the program based on their academic achievements and 
research potential, and will be matched to staff projects based on what they indicate their 
scientific interests to be. Research at Leiden Observatory and ESA takes place on a diverse 
array of topics (see below), and student projects will likely consist of anything from the 
analysis of data from world-class telescopes, to large computer simulations, to hands-on 
work in the astrochemistry laboratories.  

Projects will begin in June 2013 and end before mid-September 2013. We 

expect to make as many as 10 appointments this year, depending on interest and the 
matching of projects to students interests and skills. Details can be found below.  

Fully-complete applications received by March 15, 2013, 23:59 CET will receive full consideration 

http://www.strw.leidenuniv.nl/summerstudents/


Iniciação Científica no Exterior: 
Estados Unidos 

• Para IC nos Estados Unidos procure no google 
por “REU” (Research Experiences for 
Undergraduates), ou melhor ainda “REU 
Astronomy” 

• Fique atento às datas. Alguns programas não 
aceitam estudantes estrangeiros ou não 
pagam a passagem aérea. 

• No geral as inscrições são aprox. em Jan-Fev 
(ou até março) para começar o estagio em 
Junho ou Julho 



Iniciação Científica no Exterior 
http://www.stsci.edu/institute/smo/students/current 

US$600/week 
+ travel 
+ 1/3 housing 



Iniciação Científica no Exterior 
Space Telescope Sciente Institute 2003 

Iván Ramírez: meu estudante peruano selecionado 
para estagio de IC no Space Science Telescope Institute 



Austrália 
http://www.aao.gov.au/students/aaosf.html 

DEADLINE: 15/2/2013 
ou 31/8/2013 



http://astronomy.swin.edu.au/study/vacstudents.html 

 



Australian National University 

http://rsaa.anu.edu.au/study/undergraduate-
research/summer-research 

 

Usually only from Australia and NZ, mas se tiver 
interesse pode entrar em contato 

http://rsaa.anu.edu.au/study/undergraduate-research/summer-research
http://rsaa.anu.edu.au/study/undergraduate-research/summer-research
http://rsaa.anu.edu.au/study/undergraduate-research/summer-research
http://rsaa.anu.edu.au/study/undergraduate-research/summer-research
http://rsaa.anu.edu.au/study/undergraduate-research/summer-research


What about  
 

Iniciação Científica + Artigo em 
revista internacional + Divulgação ? 

Tudo isso em 3-4 meses ! 
 

Katie Dodds-Eden fez isso, sob minha 
orientação de dezembro/2005 a 

março/2006 na Australian National 
University 



Segunda gêmea solar identificada 
em 2006: HD 98618 

- Projeto de iniciação 
científica de Katie 
Dodds-Eden 



 

Destaque na imprensa de projeto 
de IC da Katie 


