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Comunicação e divulgação

Públicos defnidos como prioritários no projecto inicial:

Comunidade científca | começando por nós 

Estudantes universitários | em Coimbra, Évora, Lisboa, ... 

Público geral e escolar | prioritário no Lousal



  

Comunidade científica

Juntando técnicas de física de partículas e geofísica,
o projecto aprofunda a relação entre comunidades

Particles, Space and Earth Sciences IDPASC Workshop in 2015

O Lousal dá-nos uma base local para trabalho experimental
 testar a operação do detetor para tomografa muónica
 e a complementaridade com métodos geofísicos

Deve servir também de base para futuros projetos
atenção a oportunidades de fnanciamento 
e a conferências em diferentes áreas científcas



  

Estudantes universitários

Cursos de física, geofísica, geologia, engenharia, ...
universidades de Coimbra, Évora, Lisboa (e depois as outras)

Identifcação de tarefas para estágios curtos e mestrados
 estágios de Verão do LIP-Lisboa, propostas de tese no IST,

potencial com dados do Lousal, e protótipos em Coimbra 

Seminários nas universidades (não só para estudantes)
logo que tenhamos primeiros resultados (ou até antes?)



  

Público geral e escolar

Prioridade no Lousal, Mina de Ciência 

Coordenação entre as várias instituições é fundamental

Identifcamos o público escolar como prioritário: 

projetos com escolas, redes de professores, estágios de Verão

Outros públicos? Quais? 



  

www.lip.pt/LouMu | página principal, diferentes componentes

Publicações locais e redes sociais | comunicação cruzada

Materiais informativos impressos | desdobrável, poster, ...

Palestras e visitas no Lousal | encontros directos com o projecto

Equipamento / complementos de exposição |

| demonstradores e/ou visualisadores de acontecimentos

Público geral e escolar



  

www.lip.pt/LouMu



  

Publicações e redes sociais
Boletim LIP-News →  próxima edição no início de Maio

Site + redes sociais do LIP 
–  hoje, notícia da instalação do Minimu e reunião 
–  divulgação cruzada de outros temas comuns

 masterclasses, palestras, estágios CV

 



  

Desdobrável / poster 



  

Desdobrável / poster 



  

Encontros directos com o projecto

Palestras
– Raios cósmicos, mensageiros do Universo
– Tomografa com muões: dos raios cósmicos à mina do Lousal  (*)
– Detectores de partículas – vêr o invisível
– Mapear minas e estruturas geológicas
...
(*) Pedro Teixeira, incluída nas lista de Palestras propostas às escolas

Visitas
– Conjugar visitas + palestras em dias escolhidos
– Actividade Ciência Viva no Verão?
...

Palestras e visitas no Lousal



  

Ideias para material e equipamento de explicação, demonstração dos
conceitos e/ou visualisadores de acontecimentos

Muões cósmicos e sua detecção
– A câmara de faíscas do LIP
– Sistemas baseados em RPCs

O princípio da tomografa de muões e os dados recolhidos
– Dispaly dos dados a ser recolhidos no local
– Visualizador ou simulador do sistemas instalado no local
– Dados podem ser enviados e mostrados noutros locais 

 

Complementos de exposição
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Discussão...
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