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Resumo: Frente a grave crise gerada pela pandemia do novo Coronavírus, o Espaço do Conhecimento
UFMG suspendeu suas atividades presenciais, incluindo as sessões realizadas em seu planetário. Neste
novo contexto, houve uma grande intensificação das atividades virtuais, como o desenvolvimento de
uma série semanal de programas online de astronomia transmitidos ao vivo, gravados e disponibilizados
através do canal de YouTube do museu. Apesar das restrições encontradas em propiciar uma
experiência imersiva, semelhante a de uma sessão de planetário, cada programa da série “Descobrindo o
Céu” utiliza o software Stellarium como mediador nos processos de ensino e divulgação científica de
astronomia para mostrar os objetos astronômicos visíveis da cidade de Belo Horizonte na noite de cada
programa. Além disso, os apresentadores realizam uma “aula de astronomia”, onde abordam um tema
cuidadosamente preparado com slides e simulações de computador. Ao final de cada programa, as
perguntas e os comentários enviados no chat do YouTube são respondidos ao vivo, proporcionando
uma experiência significativa e interativa, mas ao mesmo tempo, segura e descontraída de ensino e
divulgação científica durante o período de isolamento social. Neste trabalho apresentamos os resultados
de uma pesquisa que investigou a evolução temporal dos acessos aos programas gravados e os
enunciados que expressam um juízo de valor nos chats sobre a qualidade da série. Nossos resultados
indicam a importância de consolidarmos a série como uma ação permanente de extensão, explorando
seu potencial integrador junto as oficinas e atividades de ensino, divulgação científica e pesquisa
realizadas no museu e no planetário.
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