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Descobrindo as Partículas Elementares 

Projeto de extensão do LAPE-IF-UFRJ com 6 alunos extensionistas. 
 
O objetivo é popularizar a física experimental de partículas e as 
contribuições brasileiras. 
 
•  Redes sociais do LAPE. 
•  Produção de textos de divulgação e de Wikipedia. 
•  Produção de matérias sobre pesquisadores brasileiros. 
•  Produção de vídeos. 
•  Palestras em escolas. 
•  Organização do LHCb International Masterclass no Brasil. 
•  Cosmic π – detecção de múons. 
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Redes sociais 

Facebook:   www.facebook.com/lapeufrj            Twitter: @lapeufrj 
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Redes sociais 

Facebook:   www.facebook.com/lapeufrj            Twitter: @lapeufrj 
 
•  Divulgação de física de partículas. 
•  Matérias e vídeos. 
•  Entrevistas com pesquisadores. 
•  Atividades do LAPE. 
•  Contato. 
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Textos de divulgação 

•  Entrevistas com pesquisadores brasileiros viram matérias. 
•  Trabalhos dos alunos do projeto. 

 
 
 

www.facebook.com/lapeufrj 
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Textos de divulgação 

•  Criação/tradução de páginas de Wikipedia em português.  
•  Trabalhos dos alunos do projeto. 
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Vídeos de divulgação 

https://www.youtube.com/channel/UCpvD_BhhsCcDEWjo-OgU5Ng 
Youtube:  LAPE UFRJ   
 

•  Vídeos traduzidos do CERN/LHCb. 
•  Legendas e locução em português. 
•  Criação de vídeo animações sobre física. 
•  Trabalhos dos alunos do projeto. 
 

Descobrindo	as	Partículas	Elementares,	I.Nasteva	 7	

https://www.youtube.com/watch?v=-JdaIQXArJ8		



Palestras em escolas 

•  2-3 palestras por ano. 
•  Contato via facebook ou email. 
•  De preferência antes do 

Masterclass. 

•  Não ocorreu em 2020. 
•  Perspectivas para palestra em 

“live” no youtube em 2021. 
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LHCb Masterclass 

•  Organizamos o LHCb International Masterclass no Brasil desde 2016. 
•  16 edições no total: 

•  7 na UFRJ para alunos do ensino médio.  
•  7 na graduação (Semanas da Física da UFRJ e da UnB, ENLIF da UFRJ). 
•  2 na Escola de Física Experimental da UFRJ. 
•  2 no CBPF. 

•  Cancelado em 2020. 
•  Em 2021 será online, com nova versão web. 
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LHCb Masterclass 

•  Palestra de introdução à física de partículas e LHCb. 
•  Atividade mãos à massa – Medida do tempo de vida do méson D0: 

•  Visualização e seleção de eventos. 
•  Análise estatística.  
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LHCb International Masterclass 

•  Vídeo conferência com o CERN no final da atividade. 
•  Apresentar os resultados e comparar com os outros grupos. 
•  Questões aos especialistas do LHCb. 
•  Visita virtual ao experimento. 
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Desafios do Masterclass 

•  Como alcançar um número maior de estudantes. 
•  Auto-inscrição: alguns não comparecem depois. 
•  Contactar professores: trazem a turma inteira, nem todos têm 

interesse em ciência. 
•  Restrição do horário pela vídeo conferência com o CERN. 
•  Difícil instalação do software – nova versão web em 2021. 
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Cerca de 160 participantes do ensino médio no total 



Cosmic π 

•  Projeto do CERN para distribuir detectores de múons cósmicos. 
•  Cintilador + SiPM, Arduino, Raspberry pi. Código aberto. 
•  A ideia é levar a detecção de múons às escolas. 
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Cosmic π 

•  Por enquanto alunos de graduação trabalham com o detector. 
•  Medição no LAPE de 0,45 múons/s. 
•  Um pouco abaixo do esperado de 0,6 múons/s. 
•  Pequena modulação diária do fluxo – raios cósmicos de origem solar. 
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Conclusão 

No LAPE-IF-UFRJ realizamos variadas atividades de divulgação ao 
público geral, especialmente a estudantes. 

•  Divulgação nas redes aumentou na quarentena. 
•  Maior engajamento com matérias sobre pesquisadores 

brasileiros e vídeos em português. 
 
A nossa principal atividade é o LHCb International Masterclass. 

•  Precisamos alcançar mais estudantes de escolas públicas. 
•  Pela primeira vez faremos o Masterclass online em 2021, na 

nova versão web. 
 
Nossas redes sociais: www.facebook.com/lapeufrj       @lapeufrj 
Youtube: LAPE UFRJ 
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