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FUNDADE EM 10/11/2001

Observação do Céu in Selenografia  sive luna descriptio,
Astrônomo Hevelius , 1647. Biblioteca Nacional de paris.

BREVE HISTÓRICO DA SEASE



JOHANNES KEPLER ( 1876-1234 )
Por iniciativa do Prof. Augusto Cesar Silva Almeida e alguns

estudantes  de  Física  da  UFS,  surge  em  1992  um grupo  de
estudos  teóricos  e  práticos  na  área  de  Astronomia.  Em
08/10/1993  este  grupo  de  estudos  ,resolve  estender  os  seus
trabalhos  à  comunidade,  fundando,  na  UFS,  o  Grupo  de
Astronomia - JOHANNES KEPLER ( GAJK ), inaugurado com
a presença do convidado especial Prof. Romildo Póvoa Faria ,
na época  ,Coordenador do Planetário do Museu Dinâmico de
Ciências de Campinas - SP e autor de várias publicações na área
de  Astronomia.  Em  10/11/2001   é  fundada  a  SEASE  –
Sociedade de  Estudos Astronômicos de  Sergipe ,  entidade  de
caráter civil ,  sem fins lucrativos , que objetiva o ensino  ,  o
estudo  e  a  pesquisa  na  área  de  Astronomia  ,até  o  momento,
única  entidade deste gênero no Estado de Sergipe , 
 Atualmente a SEASE funciona numa sala no Clube de Esporte
Cotinguiba  e  participa  do  programa  internacional
GALAXYZOO,  que  objetiva  classificar  galáxias  ,  observa
sistematicamente  a  ISS  (  Estação  Espacial  Internacional),
representa e participa ativamente : da organização  do IYA 2009
(  Ano  Internacional  da  Astronomia  )  ,  do  EINA-  Encontro
Interestadual Nordestino de Astronomia , da Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia e  do ENAST- Encontro Nacional de
Astronomia.

OBJETIVOS DA SEASE 

A  SEASE - Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe
tem como objetivos :

 Realizar  pesquisa  e  estudos  sistemáticos  teórico-
observacionais na área de Astronomia;

 Desenvolver materiais científicos e  pedagógicos para a
pesquisa e ensino de Astronomia ;

 Divulgar estes estudos para toda à comunidade Sergipana
( escolas , Universidades etc. )

EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDÁTICO

A SEASE dispõe  atualmente,  dos  seguintes  equipamentos
para o estudo da Astronomia:
 Três  Telescópios  refletores  Newtonianos  -  espelhos  de

180 mm, com aumentos máximos de 195 e 185 vezes, em
montagem Dobsoniana a azimutal  .

 Luneta Kepleriana com aumento de 30 vezes.
 Máquina fotográfica Zenit EX110 (objetiva de 50 mm)

com tripé profissional..
 Uma Webcam TuOcam ProII  mini  -  CCD –  adaptada

para acoplamento em telescópio).
 Vários Binóculos com prisma .
 Programas de animação e simulação:
         Skyglobe 4.0- programa profissional

Starry Night – programa profissional )
        Redshift 6 premium –  programa  profissional

Moons of Jupiter-posição das luas de Júpiter
 Vídeos:

Uma aventura no espaço  – ( DVD )
Série Cosmos (completa em DVD)

      Olhando para o Céu - VHS
       Naves espaciais (VHS)
 Biblioteca  Eng.  José  Alípio  Neto,  composta  por  60

títulos em Astronomia, periódicos,  revistas: Astronomy,
Sky and Telescopy, Scientific  American – (edições em
português)  ,  entre  outros  artigos  específicos  de
Astronomia , Astrofísica e  Astronáutica.

 Pôsters, quadros, cartas celestes , fotos digitalizadas em
CD , Banco de dados e informações atualizadas , lista
com os melhores sites de astronomia  da Web .

ESTUDOS E OBSERVAÇÕES

A Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe  realiza
semanalmente ,aos Sábados , às 15h30 min, estudos teóricos em
forma de seminários abertos à comunidade , nas dependências
do Clube de Esporte Cotinguiba , além de expedições a locais
afastados da cidade, objetivando a observação e pesquisa  dos
astros. A SEASE também atua na área de consultoria à feiras de
ciências,  promove  palestras   em  escolas,  curso  básico  de
astronomia , bem como , dá suporte teórico e prático na área de

montagem  de  maquetes  e  experimentos  para  o  ensino  de
Astronomia .

É tarefa da Sociedade  também prestar esclarecimentos à
comunidade em geral  , no sentido de tirar dúvidas, informar
sobre eventos e as últimas descobertas na área de Astronomia,
para isso dispomos de dois telefones  e um astrônomo (amador)
que  tentará  explicar  e  tirar  suas  dúvidas  ,  através  da
ASTROLINHA (3222-6022/ 9963-44-92 ).

Compareça à sede da SEASE  e descubra as maravilhas
da mais antiga das ciências  .

COMO TORNAR - SE SÓCIO
E/OU COLABORADOR

Atualmente  a  SEASE  apresenta  entre  sócios  e
colaboradores um quadro composto por 15 pessoas. 

Para tornar-se sócio, seja estudante ou admirador da
Astronomia, cobra-se uma taxa de R$ 10,00 ( dez reais)
no  ato  da  inscrição,  devendo  o  sócio  ou  colaborador
contribuir  mensalmente com o mesmo valor .

SEDE  E CONTATOS

SEASE - SOCIEDADE DE ESTUDOS
ASTRONÔMICOS DE SERGIPE.

Cotinguiba Esporte Clube
Av. Augusto Maynard, n. º 13 –Treze de Julho,

 ( 079 ) 3222 – 6022 / 9963-44-92
E-mail: sease_astronomia@yahoo.com.br

cesaraju@bol.com.br 
www.sease.org.br 

http://www.sease.org.br/
mailto:cesaraju@bol.com.br
mailto:sease_astronomia@yahoo.com.br

	EQUIPE EDITORIAL
	FUNDADE EM 10/11/2001
	Cotinguiba Esporte Clube


