
CAPÍTULO IV - BEM VINDO AO CATA CIÊNCIA 

Nesse capítulo será disponibilizado o link para o download do aplicativo e a 

apresentação de todas as abas que compõem o aplicativo Cata Ciência como: Mapa da 

Ciência, Centros & Museus de Ciência, Programação Especial, Feed de Notícias, 

Curiosidades, Deixe seu Comentário, Baixe Grátis, Tutorial, Sobre o App, Contato, Amigos 

do Crowdfunding e Apoiadores. Além da funcionalidade de notificação em push
1
 para manter 

os usuários atualizados de todos os detalhes.  

 

4.1 - CIÊNCIA EM TODO LUGAR!   

O aplicativo Cata Ciência está disponível de forma totalmente gratuita para o 

download e funciona na maioria dos smartphones e tablets dos seguintes sistemas 

operacionais: Android, IOS, Windows Phone e Firefox OS. Para a realização do download 

pode-se usa o link <http://applink.com.br/cataciencia> direto no navegador do smartphones 

ou tablets ou usar o leitor de QR code
 2 

para acessar no dispositivo móvel através da imagem a 

seguir. 

 

Figura 1 ─ QR Code para o download do Cata Ciência. 

Todas as imagens do aplicativo Cata Ciência que serão apresentadas nesse capítulo do 

são reais e foram feitas através de print screen
3 

da tela do Iphone 6. 

4.1.1 - Cata Ciência no Android 

                                                 
1
 Notificações push são mensagens enviadas por aplicativos para os dispositivos móveis. Você pode receber 

notificações de novas mensagens, convites, informações etc. 
2
 Código QR (sigla do inglês Quick Response) é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente 

escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Esse código é convertido em texto 

(interativo), um endereço URI, um número de telefone, um e-mail, um contato ou um SMS. 
3
 O print screen é uma tecla comum nos teclados que serve para capturar a imagem da tela do seu computador, 

nos smartphones e tablets o print screen é realizado com alguns comandos para a mesma função. 

http://applink.com.br/cataciencia


Para os dispositivos que usam o sistema operacional android o download está 

disponível através do link <http://applink.com.br/cataciencia>, através da imagem do QR 

code (figura 17) onde será redirecionado automaticamente para o download na loja oficial do 

android, o 'Google Play Store
4
' que também pode ser acessado pelo site 

<https://play.google.com/store> ou direto na loja de aplicativos 'Google Play Store' 

(aplicativo já instalado de fábrica) digitando "Cata Ciência" no setor de busca.  

 

Figura 2 ─ Cata Ciência no Google Play 

Disponível em: http://bit.ly/1Ru20Ja Acesso em: mar de 2016 

 

4.1.2 - Cata Ciência no IOS 

Para os dispositivos que usam o sistema operacional IOS, como Iphones e Ipads, o 

download está disponível através do link <http://applink.com.br/cataciencia>, através da 

imagem do QR code (Figura 17) onde será redirecionado automaticamente para o download 

na loja oficial do IOS, o 'App Store
5
' que também pode ser acessado pelo site 

<https://itunes.apple.com> ou direto na loja de aplicativos 'App Store' (aplicativo já instalado 

de fábrica) digitando "Cata Ciência" no setor de busca.  

                                                 
4
 Google Play Store é a loja online da Google para distribuição de aplicações, jogos, filmes, música e livros para 

dispositivos com o sistema Android. Anteriormente a loja chamava-se Android Market. 
5
 A App Store é um serviço para o iPhone, iPod Touch e iPad criado pela Apple Inc., que permite aos usuários 

navegar e fazer download de aplicativos da iTunes Store. Dependendo da aplicação, ela pode ser grátis ou paga. 

As aplicações podem ser baixadas diretamente no dispositivo, ou baixados para um computador via iTunes. 

http://applink.com.br/cataciencia
https://play.google.com/store
http://bit.ly/1Ru20Ja
http://applink.com.br/cataciencia
https://itunes.apple.com/


 

Figura 3 ─ Cata Ciência na App Store 

Disponível em: http://apple.co/1Wy5D7A Acesso em: mar. de 2016 

 

4.1.3 - Cata Ciência no Windows Phone 

Para os dispositivos que usam o sistema operacional Windows Phone o download está 

disponível através do link <http://applink.com.br/cataciencia> ou através da imagem do QR 

code (Figura 17). Para a instalação do Cata Ciência nesses dispositivos, basta seguir o passo-

a-passo descrito na figura abaixo. 

 

Figura 4 ─ Instalação no Windows Phone 

Disponível em: http://bit.ly/1U8Uauj Acesso em: mar. 2016 

 

4.1.4 - Cata Ciência no Firefox OS 

Para os dispositivos que usam o sistema operacional Firefox OS o download está 

disponível através do link <http://applink.com.br/cataciencia> ou através da imagem do QR 

code (Figura 17). Para a instalação do Cata Ciência nesses dispositivos, basta seguir o passo-

a-passo descrito na figura abaixo. 

http://apple.co/1Wy5D7A
http://applink.com.br/cataciencia
http://bit.ly/1U8Uauj
http://applink.com.br/cataciencia


 

Figura 5 ─ Instalação no Firefox OS 

Disponível em: http://bit.ly/1U8Uauj Acesso em: mar. de 2016 

A expressão "Ciência em todo lugar!" vem evidenciar que o aplicativo Cata Ciência 

pode ser usado por qualquer pessoa e em qualquer lugar através de seu dispositivo móvel para 

procurar as principais informações dos centros e museus de ciência do RJ, assim como o 

termo "Você no lugar da Ciência!" que traduz o objetivo geral do projeto, da criação do 

aplicativo para a população em geral. 

 

4.2 - VOCÊ NO LUGAR DA CIÊNCIA!   

A seguir será apresentada cada funcionalidade específica das abas que compõe o Cata 

Ciência, organizadas em ordem decrescente de importância, assim as principais abas ficam 

mais acessíveis ao usuário, além da funcionalidade de notificação em push.  

     

Figura 6 ─ Abas contidas no Cata Ciência 

 

 

http://bit.ly/1U8Uauj


4.2.1 - Mapa da Ciência 

Nessa aba, o usuário tem acesso a um mapa onde estão localizados os centros e 

museus de ciência do Estado do RJ, até o momento são 52 locais para serem explorados. Os 

usuários podem acessar as informações mais interessantes clicando na lista ou diretamente na 

plaquinha do Cata Ciência no mapa. Assim o usuário poderá localizar informações como: 

endereço, contatos, sites, horário de funcionamento, preços e fotos. Ainda existe a opção de 

traçar a rota clicando em "Visualize no Google Maps", existindo a opção de fazer o seu trajeto 

de carro, transporte público, a pé ou até mesmo de bicicleta. 

  

Figura 7 ─ Imagem do Mapa da Ciência 

 

 

Figura 8 ─ Informações dos locais 



  

Figura 9 ─ Opções de rotas para os locais 

 

4.2.2 - Centros & Museus de Ciência 

Na aba Centros & Museus de Ciência, esta lista dos centros e museus de ciência do 

Estado do Rio de Janeiro ordenados em ordem alfabética. Ao selecionar um local, é possível 

ter acesso às informações mais completas como: endereços, contatos, sites, páginas do 

Facebook, preços e descrição das atividades e fotos. Nessa aba ainda é possível traçar as 

rotas, bastando clicar em "Como Chegar". Assim o usuário poderá se programar para otimizar 

seu tempo. 

 

Figura 10 ─ Lista dos centros e museus de ciência 



 

Figura 11 ─ Informações disponíveis 

 

4.2.3 - Programação Especial 

Nessa funcionalidade, o usuário pode localizar as programações especiais, exposições 

temporárias e eventos dos CMC com as seguintes informações: descrição das atividades, 

datas, horários, endereços com dicas de "Como chegar" e Contatos. 

 

Figura 12 ─ Aba - Programação especial 

 

4.2.4 - Feed de Notícias 

Na aba Feed de Notícias, o usuário pode ficar informado das ultimas notícias 

divulgadas na Fan Page do Cata Ciência. O foco principal da Fan Page do Cata Ciência é 



divulgar notícias sobre Ciência, dicas para professores e alunos, vídeos, cursos grátis, 

informações sobre os CMC etc. 

 

Figura 13 ─ Aba - Feed de notícias 

 

4.2.5 - Curiosidades 

Na aba curiosidades, o usuário tem disponível algumas curiosidades como: "Você sabe 

o que são Centros e Museus de Ciência?" e "Qual a importância do Ensino não formal?". 

   

Figura 14 ─ Aba - Curiosidades 

4.2.6 - Deixe seu Comentário 

Essa aba é aberta para o público para que possa deixar seu comentário, dicas, recados 

para os desenvolvedores, informações sobre os centros e museus de ciência etc. 



 

  

Figura 15 ─ Aba - Deixei seu Comentário 

 

4.2.7 - Baixe Grátis 

Na aba Baixe Grátis, está disponível para download 2 livros totalmente gratuitos de 

Guias de Centros e Museus de Ciência: Guias de Centro e Museus de Ciência da América 

Latina e do Caribe e o Centros e Museus de Ciência do Brasil 2015. 

 

 Figura 16 ─ Aba - Baixe Grátis  

 

 

 

 

 

 



4.2.8 - Tutorial 

Nessa aba, está disponível um vídeo
6
 tutorial disponível no Youtube para facilitar o 

uso do app Cata Ciência, onde são apresentadas as principais abas como: Mapa da Ciência, 

Centros & Museus de Ciência, Programação Especial, Feed de Notícias e Baixe Grátis.  

 

Figura 17 ─ Aba - Tutorial 

                                 

4.2.9 - Sobre o App 

Nessa aba, conta-se o que é o Cata Ciência, a origem do projeto entre outras coisas. 

 

Figura 18 ─ Aba - Sobre o Cata Ciência 

 

                                                 
6
 Vídeo disponível em: <http://bit.ly/1TnUqBY> Acesso em mar. de 2016 

http://bit.ly/1TnUqBY


4.2.10 - Contato 

Na aba contato, é disponibilizado o contato para que possa tirar qualquer dúvida, 

acessar o site e a Fan Page do Cata Ciência além de um breve resumo sobre o autor do 

projeto. 

  

Figura 19 ─ Aba - Contato 

 

4.2.11 - Amigos do Crowdfunding 

Nessa aba, apresenta-se um agradecimento especial para os 18 colaboradores entre 

pessoas físicas e empresas que ajudaram na fase de arrecadação de recursos financeiros.  

 

Figura 20 ─ Aba - Amigos do Crowdfundig 

 

 



4.2.12 - Apoiadores 

Nessa aba, apresenta-se também um agradecimento para a empresa Leite com Pera 

que deu apoio na produção do enxoval gráfico para o projeto. 

  

Figura 21 ─ Aba - Apoiadores 

 

4.2.13 - Notificação em Push 

As notificações push são mensagens enviadas por app para os dispositivos móveis 

podendo enviar notificações de novas mensagens, convites, informações etc. Com essa 

tecnologia pode-se enviar avisos aos usuários sem que o app esteja operando ou aberto no 

recebimento da mensagem. O clicar na notificação o usuário é redirecionado para o aplicativo.  

 

Figura 22 ─ Notificação em push 


