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Fazer visitas reais ao CERN 
vindo da Europa

• Não é muito caro.

• Não exige longos períodos longe de trabalho/
escola.

• Facilidade de meios de transporte (easyjet, ônibus).

• E vir do Brasil? De Moçambique? Mesmo de 
Portugal? 20-30 alunos.

• Nossa resposta prática é levarmos o CERN à sala 
de aula!
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Visitas Virtuais

• O ATLAS vem 
promovendo desde 2010 
um grande número de 
visitas virtuais de escolas 
e países do mundo 
inteiro.

• Há, por exemplo, 
tivemos a primeira visita 
à Africa Portuguesa 
(Moçambique).

Link para este mapa : https://maps.google.com/maps/ms?
ie=UTF&msa=0&msid=203960621818449997662.0004d3cb959d09c1862cb&dg=feature

https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=203960621818449997662.0004d3cb959d09c1862cb&dg=feature
https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=203960621818449997662.0004d3cb959d09c1862cb&dg=feature


Denis O. Damazio - Visitas Virtuais ao Experimento ATLAS

No Brasil
• No Brasil tivemos uma seqüência de visitas em 

diferentes cidades.

• Em muitos casos, conseguimos levar pesquisadores 
envolvidos em projetos do CERN ao local da visita :

• Professor J. M. Seixas (RJ).

• Doutor Marco Leite (SP).

• Professor Augusto Santiago (Juiz de Fora/MG).

• Professor Eduardo Simas (Salvador/BA).

• Doutora Marisilvia (SP).

• Em outros casos, professores que estiveram na escola 
do CERN atuaram diretamente em VVs :

• Professores Amadeu Albino e Anderson Guedes 
(Natal, Paramirim).

• Professor Fred Moura (Ceará).

• Listas não exaustiva.
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Mas como a coisa 
acontece

• Do lado de fora da sala de 
controle do ATLAS temos 
câmeras de alta definição 
instaladas e capazes de fornecer 
uma imagem da sala de controle.

• Durante a tomada de dados 
filmamos a atividade dos 
operadores dos subdetectores.

• Veja os eventos (ATLAS) 
passados, na próxima página.

Local do bate-papo
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Visitas anteriores ATLAS

• Aqui temos as visitas futuras :  http://atlasvirtualvisit.web.cern.ch/
content/atlas-regional-projects.

• Aqui temos as visitas de 2012 a 2017, primeiro semestre (uma lista 
mais completa do que a imagem na página anterior) :  https://atlas-
live-virtual-visit.web.cern.ch/atlas-live-virtual-visit/PastEvents.html 

• Do segundo semestre de 2017 até agora : https://
atlasvirtualvisit.web.cern.ch/content/past-virtual-visits 

• No total : 7 em 2012, 14 em 2013, 7 em 2014, 3 em 2015, 8 em 
2016, 21 em 2017, 20 em 2018 e 12 até agora em 2019.

• Temos participações em Campus Party na Bahia, em Master 
classes e outros eventos..

http://atlasvirtualvisit.web.cern.ch/content/atlas-regional-projects
http://atlasvirtualvisit.web.cern.ch/content/atlas-regional-projects
https://atlas-live-virtual-visit.web.cern.ch/atlas-live-virtual-visit/PastEvents.html
https://atlas-live-virtual-visit.web.cern.ch/atlas-live-virtual-visit/PastEvents.html
https://atlas-live-virtual-visit.web.cern.ch/atlas-live-virtual-visit/PastEvents.html
https://atlasvirtualvisit.web.cern.ch/content/past-virtual-visits
https://atlasvirtualvisit.web.cern.ch/content/past-virtual-visits
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Material didático ou 
informativo

• Temos uma página 
de divulgação 
associada ao ATLAS.

• Temos material para 
uma apresentação 
em formato keynote 
(Mac) ou PPT 
(windows).

Link para a página : https://twiki.cern.ch/twiki/bin/
view/AtlasPublic/AtlasBrasilPublic

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AtlasPublic/AtlasBrasilPublic
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AtlasPublic/AtlasBrasilPublic
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AtlasPublic/AtlasBrasilPublic
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Material em português
• Brochuras e filmes em português que 

podem ajudar a montar uma aula.

• Além disso, podemos conversar antes 
da aula para esclarecer eventuais 
dúvidas dos professores.
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E as visitas?
• E muita disposição para 

responder a muitas 
perguntas que seus 
alunos possam ter.

• Nossa experiência 
indica que turmas que 
receberam aulas prévias 
e tiveram a 
oportunidade de 
preparar perguntas, 
resultaram em VV mais 
interativas.

São Paulo/2013

Parnamirim/2013

Salvador/2012
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Visitas não tão virtuais
• Tivemos algumas visitas em que o 

pesquisador envolvido pode fazer 
uma demonstração ao vivo da 
física de partículas.

Ribeirão Preto / 2012

D. Marco Leite trouxe detector de 
raios cósmicos para demonstração.
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O que é necessário na prática 
para uma visita virtual?

• Precisamos de olhos, boca, ouvidos e 
sermos vistos!

• Computador pessoal ou laptop servem 
igualmente.

• A conexão por cabo para acessar a 
internet é preferível.

• Mas já utilizamos wi-fi e até mesmo 
3G (telefone) : não recomendável.

• Um teste deve ser realizado para 
ajustar o som : algumas visitas tiveram o 
som tão precário que não guardamos a 
gravação.
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Algo mais?!?!?!

• Pequeno texto em português com descrição da escola/
evento para montar a página do webcast ao vivo (que 
depois guarda o video gravado).

• Plug-in para browser tem que ser instalado (durante seção 
de testes).

• Depois de instalado o Plug-in (vidyoConnect), a última tela 
não aparece mais. Um painel com som aparece e a visita 
pode começar.

Página com o webcast online a ser divulgada
Link interno somente entre as duas partes.
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Divulgando a divulgação
• Várias noticias sobre as visitas virtuais 

apareceram recentemente na mídia 
brasileira.

• https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/
noticia/diminui-numero-de-pesquisadores-
brasileiros-em-atuacao-no-maior-
laboratorio-de-fisica-do-mundo.ghtml

• http://www.coppe.ufrj.br/pt-br/planeta-
coppe-noticias/noticias/alunos-do-pedro-
ii-participam-na-coppe-de-visita-virtual-
ao-cern 

• http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-rio/
2017/05/projeto-da-ufrj-oferece-visitas-
laboratorios-de-fisica-estudantes-do-
ensino 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/diminui-numero-de-pesquisadores-brasileiros-em-atuacao-no-maior-laboratorio-de-fisica-do-mundo.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/diminui-numero-de-pesquisadores-brasileiros-em-atuacao-no-maior-laboratorio-de-fisica-do-mundo.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/diminui-numero-de-pesquisadores-brasileiros-em-atuacao-no-maior-laboratorio-de-fisica-do-mundo.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/diminui-numero-de-pesquisadores-brasileiros-em-atuacao-no-maior-laboratorio-de-fisica-do-mundo.ghtml
http://www.coppe.ufrj.br/pt-br/planeta-coppe-noticias/noticias/alunos-do-pedro-ii-participam-na-coppe-de-visita-virtual-ao-cern
http://www.coppe.ufrj.br/pt-br/planeta-coppe-noticias/noticias/alunos-do-pedro-ii-participam-na-coppe-de-visita-virtual-ao-cern
http://www.coppe.ufrj.br/pt-br/planeta-coppe-noticias/noticias/alunos-do-pedro-ii-participam-na-coppe-de-visita-virtual-ao-cern
http://www.coppe.ufrj.br/pt-br/planeta-coppe-noticias/noticias/alunos-do-pedro-ii-participam-na-coppe-de-visita-virtual-ao-cern
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-rio/2017/05/projeto-da-ufrj-oferece-visitas-laboratorios-de-fisica-estudantes-do-ensino
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-rio/2017/05/projeto-da-ufrj-oferece-visitas-laboratorios-de-fisica-estudantes-do-ensino
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-rio/2017/05/projeto-da-ufrj-oferece-visitas-laboratorios-de-fisica-estudantes-do-ensino
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-rio/2017/05/projeto-da-ufrj-oferece-visitas-laboratorios-de-fisica-estudantes-do-ensino
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Contactos

• damazio@mail.cern.ch, 
Denis.Oliveira.Damazio@cern.ch

• Visitas devem ser agendadas com pelo 
menos 2 semanas de antecedência.

• Detalhe importante : defasagem de horário 
vai de 3 (verão europeu) até 5 horas (verão 
no Brasil).

mailto:damazio@mail.cern.ch
mailto:Denis.Oliveira.Damazio@cern.ch


Visitas ao experimento  
CMS  

 (Solenóide Compacto de Múons)
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Universidade Estadual do Rio de Janeiro  
Rio de Janeiro – Brasil 

patricia.rebello.teles@cern.ch



Visita virtual da sala de controle até a caverna do CMS



Visitas ao CMS em 
Cessy (P5):  

145000 visitantes de 
> 73 países 
Nov. 2016

http://cms.cern/interact-with-cms/on-site-visits 

http://cms.cern/interact-with-cms/on-site-visits
http://cms.cern/interact-with-cms/on-site-visits


http://cms.cern/interact-with-cms/virtual-visits

24746 participantes 
40 paises 
166 cidades 
Outubro/2017



https://cms.cern/interact-with-cms/book-
your-virtual-visit

https://videos.cern.ch/record/2310811?page=1&size=20    
CBPF  26 Jan 2018 para a Escola Avançada de Fisica Experimental (alunos de graduação 
e pós-graduação) 

https://indico.cern.ch/event/831648/  
26 de julho de 2019 na XII Escola do Centro Brasileiro de Pesquisas em Física (programa 
de formação continuada de professores do Ensino Médio).


