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Ementa: Técnicas de tratamento e análise de dados fotométricos e espectroscópicos.
Exploração  de  programas  astronômicos  profissionais.  Exploração  de
Observatórios  Virtuais  e  utilização  de  bancos  de  dados  astronômicos.
Princípios de elaboração de pedidos de tempo em telescópios.

1. OBJETIVOS

Apresentar e desenvolver habilidades com técnicas em tratamentos de dados astronômicos através
da  manipulação  de  dados  profissionais  com  uso  de  programas  de  código  livre  mantidos  pela
comunidade astronômica e desenvolvimento de códigos simples. Durante o curso o(a) aluno(a) terá
a  oportunidade  de  se  familiarizar  com  pedidos  de  tempo  feitos  para  diferentes  observatórios
profissionais e espera-se que no final ele(a) seja capaz de esboçar um pedido de tempo para um
desses observatórios, utilizando uma das técnicas vistas no curso.

2. CONTEÚDOS

I. Fotometria
Aquisição  e  redução  de  dados  fotométricos.  Relação  sinal-ruído,  precisão  e  incerteza.  Placas
Fotográficas.  Fotomultiplicadoras.  Fotometria  CCD;  fotometria  de  abertura,  por  função  de
dispersão pontual (PSF) e outras técnicas. Fluxo e Magnitude. Sistemas fotométricos. Calibração
fotométrica e extinção. Curvas de luz e variabilidade.

II. Espectroscopia
Aquisição  e  redução de  dados espectroscópicos.  Espectroscopia  de fenda única.  Espectroscopia
Echelle.  Espectroscopia de múltiplos  objetos.  Espectroscopia  de campo integral.  Espectroscopia
Fabry-Perot  e  de  filtro  ajustável.  Extração de  espectros.  Calibração  espectroscópica  e  espectro-
fotométrica. Analise de espectros e linhas espectrais.

III. Polarimetria
Aquisição e redução de dados polarimétricos. 

IV. Bancos de dados
Catálogos  e  bancos  de  dados  de  observações  astronômicas.  Buscas  em  bancos  de  dados.
Cruzamento de dados. 

V. Observatório Virtual
Conceitos básicos, definições e ferramentas. 



3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

O estudante que cursar Laboratório de Astronomia e Astrofísica deve ser capaz de:
 Utilizar ferramentas computacionais para tratamento de dados astronômicos reais;
 Fazer consultas e extrair informações de bancos de dados astronômicos;
 Utilizar as ferramentas e dados disponibilizados através do Observatório Virtual;
 Compreender um pedido de tempo de telescópio;
 Propor pedidos de tempo de telescópios.
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