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Comunicados da Diretoria
1. Resultado da indicação para coordenador de área da CAPES
 

Caros Associadas e Associados,

O resultado da indicação para coordenador de área da CAPES foi 
 
1 - Jose Renan de Medeiros / UFRN - 23 votos 
2 - José dias do Nascimento / UFRN - 14 votos 
                                                           3 - Othon Cabo Winter / UNESP - 10 votos 
                                                           4 - Kepler S. Oliveira / UFRGS - 9 votos 

                                                           5 - Silvia Alencar / UFMG - 9 novos

A lista completa com todos os votos segue anexa. As ultimas duas colocações tiveram um empate de 5 nomes (kepler Oliveira, Basilio Santiago, Silvia Rossi, Silvia Alencar e Roberto Cid Fernandes,
todos com 9 votos) e os criterios para desempate foram senioridade e ampla representação geográfica. 
 

2. Novas informações disponibilizadas no Portal da SAB
Informamos que na aba "Associacao", após realização de login, está disponível uma lista como nome de todos os associados e associadas, email e categoria.

http://mbox12.sab-astro.org.br/visualizar/MwewR6ssk95aXvcmpl6lMgL6EOS3xGzq81IJyTzVoOG2O_dQJv31v6GIe4Pc0VYPpZIOu7AgSCrxmTR5mIRocAfgIkDUX8hbtz9cutbG-Ss
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrHDvWRspTvyXJ9dBIjjVPAKZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ


Jà está disponível no Portal da SAB a página do V Simpósio Nacional de Educação em Astronomia em https://www.sab-astro.org.br/eventos/snea/v-snea/.

3. Divulgação de Astrofotografias 
 
A partir deste número de nosso "Comunicações" serão publicadas imagens em cada aba de notícias. Solicitamos aos associados e associadas que queiram divulgar suas produções que enviem os
arquivos no formato "jpeg" ou" png", com tamanho máximo de 3MB, com o texto exato para crédito para o endereço comunicacoessab@sab-astro.org.br 
 

4. Nova edição do "Comunicações da SAB" 
 
Informamos que a próxima edição do "Comunicações da SAB" estará disponível em 15/01. Além disso, solicitamos que as contribuições sejam enviadas de acordo com as instruções disponibilizadas no
item "Orientações de formato para publicar no Comunicações da SAB", sob pena de não serem incluídas em nosso informativo. 
 
Credito da Imagem: CFHT, Coelum, MegaCam,J.-C. Cuillandre (CFHT) & G. A. Anselmi (Coelum)

 

Informes da Comunidade
1. Comunicado dos representantes de área no CA-FA do CNPQ 
(Comunicado por Gastão B. Lima Neto em 21/12/2017) 
 
Na semana de 20/11/2017 o CA-FA se reuniu em Brasília para a avaliação de 527 pedidos de bolsa PQ, dos quais 48 da área de Astronomia. Nós gostaríamos de
reforçar algumas das recomendações para pedidos de bolsa de produtividade. O comitê, que inclui 19 membros (3 da astronomia), é muito exigente nestes aspectos.

Leia o documento na íntegra aqui. 
 

Credito da Imagem: X-ray: NASA/CXO/Oxford University/J. Conlon et al.; Radio: NRAO/AUI/NSF/Univ. of Montreal/Gendron-Marsolais et al.; Optical: NASA/ESA/IoA/A. Fabian et al.; DSS

 

Oportunidades
1. Pós-Graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
(Comunicado por Adriana Valio em 21/12/2017) 
 
Inscrições abertas de 08 a 15 de janeiro de 2018 para o Processo Seletivo das vagas remanescentes da  Pós Graduação Stricto Sensu em Ciências e Aplicações
Geoespaciais - 1º semestre de 2018. 
 
Oferecemos algumas bolsas de estudo com isenção das taxas e mensalidades para o Mestrado e Doutorado. 
 
 
Processo Seletivo: 

 
*  Prova de Conhecimento Específico (dissertativa): 20/01/2018 das 09h às 12h               
*  Prova de Proficiência em Língua Estrangeira:20/01/2018, das 13h30 às 15h. 
 
Áreas de Pesquisa: 
 
                Física Solar 
                Relações Solares-Terrestres 
                Atividade estelar e exoplanetas 
                Cosmologia e Quasares 

http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrHDvWRspTvyXJ9dBIjjVPAKZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
mailto:comunicacoessab@sab-astro.org.br?subject=Astrofotografia
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrEuN1wP6njb4qXUVvEK8dq_Zkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrH0ljfZjSsJPRLL--DZvxtTZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrFE7E31AG428C1WZOPwZt0gZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrED_EWlCq22qEHTaGZUPNezZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrFh9A_kTYGLibDTBzyA7_dJZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrHR71tVYcXW5jRGQiPK3wuxZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrEEI2y7aM9MIEz-TXVebLuwZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrG45NGkru2n9Izh9TvQ7q6rZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ


                Ionosfera terrestre 
                Geodésia Espacial 
                Rádio Astronomia e instrumentação 
 
Contato:                 
Homepage: http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/ciencias-e-aplicacoes-geoespaciais 
Email: cage.pos@mackenzie.br 
Telefone: (11) 2114-8281 

2. Concurso para professor adjunto no Observatório do Valongo da UFRJ 
(Comunicado por Helio J. Rocha-Pinto em 01/01/2018)

Encontra-se aberto concurso público para 1 vaga de professor adjunto A, no Observatório do Valongo da UFRJ, na área de Exoplanetas, Astroquímica e Astrobiologia. O objetivo da Reitoria é dar posse
aos concursados ainda em julho deste ano.

Inscrições: das 10h00 do dia 08/01/2018 até as 23h59 do dia 06/02/2018.

Edital do concurso: no. 860, de 20 de dezembro de 2017

link: https://concursos.pr4.ufrj.br/index.php/43-concursos/concursos-em-andamento/edital-n-860-de-20-de-dezembro-de-2017

Pontos de prova:
1. Formação e Evolução Estelar 
2. Formação e destruição de moléculas e poeira em ambientes astrofísicos 
3. Detecção de átomos e moléculas em ambientes do meio interestelar 
4. Nuvens difusas, nuvens densas, discos protoplanetários e regiões H II 
5. Observações de sinais de vida em ambientes extraterrestres 
6. Origem da vida: processos biológicos fundamentais, bioquímica e formas primitivas de vida na Terra 
7. Habitabilidade de ambientes no Sistema Solar e em exoplanetas 
8. Técnicas de deteção de exoplanetas e resultados recentes 
9. Formação planetária 
10. Migração planetária e evolução em ressonância 
 
Bibliografia recomendada 
------------------------------------ 
1. Bradley W. Carroll and Dale A. Ostlie. An Introduction to Modern Astrophysics, 2017 (2a edição), Cambridge University Press 
2. The Physics and Chemistry of the Interstellar Medium, 2005, ed. A.G.G.M. Tielens (Cambridge University Press) 
3. Laboratory Astrochemistry: From Molecules through Nanoparticles to Grains,2015, Stephan Schlemmer (Editor), Thomas Giesen (Editor), Harald Mutschke (Editor), Wiley -VCH.  
4. An Introduction to Astrobiology; I. Gilmore & M. Sephton (Cambridge University Press, 2011) 
5. "Life in the Universe" 3rd Edition by Bennett and Shostak, 2012 
6. de Pater, Imke, and Jack J. Lissauer. Planetary Sciences. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2015 
7. Exoplanets, 2011, ed. Seager, Sarah (University of Arizona Press)

Para maiores informações, escreva a Helio J. Rocha-Pinto (helio@astro.ufrj.br) ou Karín Menéndez-Delmestre (kmd@astro.ufrj.br) 
 

3. Pós-Graduação em Astrofísica no INPE 
(Comunicado por Carlos Alexandre Wuensche em 03/01/2018) 
 
Estão abertas de 02 a 19 de janeiro de 2018 as inscrições para duas vagas de mestrado no curso de pós-graduação em Astrofísica do INPE (PGAST-INPE). 
 
O curso de mestrado da PGAST-INPE inicia-se em março de 2018 e é oferecido na sede do Instituto, em São José dos Campos (SP). 
 
Processo Seletivo:           
Prova de Física: nota do EUF obtida pelo candidato recentemente (i.e., EUF2018-1, EUF2017-2 ou EUF2017-1)            

http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrFOfZlLq_jex7S_e3AqfI--Zkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
mailto:cage.pos@mackenzie.br
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrExtfvPx8I50WCx15lOgL4IZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
mailto:helio@astro.ufrj.br
mailto:kmd@astro.ufrj.br


Entrevistas: via Skype entre os dias 22 e 25 de janeiro, em horário a ser agendado com o candidato.          
O processo de seleção baseia-se também na análise de CV, cartas de recomendação e histórico escolar 
 
IMPORTANTE: o documento que comprova a nota obtida no EUF deve ser enviado para o email pg.ast@inpe.br. 
No Assunto/Subject escreva: Comprovante do EUF para o Processo Seletivo. 
No corpo do email forneça seu endereço skype, bem como os contatos telefônicos (celulares e/ou fixos). 
 
O restante da documentação necessária para inscrição encontra-se em http://www3.inpe.br/pos_graduacao/inscricoes.php 
 
Esta documentação pode ser entregue pessoalmente ou via Sedex no seguinte endereço: 
A/C Filomena Xavier - Prédio CEA II 
Av. dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja, São José dos Campos, SP, 12227-010, Brasil 
 
Mais informações sobre o processo de seleção podem ser obtidas através do email: pg.ast@inpe.br 
 
Página do Curso de Pós-Graduação em Astrofísica do INPE: 
 
http://www.inpe.br/pos_graduacao/cursos/ast/ 
 

 
 
Crédito da Imagem: http://imgsrc.hubblesite.org/hvi/uploads/image_file/image_attachment/30449/STSCI-H-p1737c-z-1000x1000.pngCréditohttp://imgsrc.hubblesite.org/hvi/uploads/image_file/image_attachment/30449/STSCI-H-p1737c-z-1000x1000.png

 

Eventos
1. Radial Metallicity Gradients in Star-Forming Galaxies 
(Comunicado por Kátia Cunha em 21/12/17) 
 
Focus Meeting 7 at the IAU General Assembly 
 
Vienna, Austria. August 28 – 29, 2018 
 
Scientific Rationale: 
 
FM7 will be a forum to discuss the recent advances in the field of the spatial distribution of metallicity in galaxies, including the Milky Way. Radial metallicity gradients

have been successfully used through the recent past to set important constraints on the chemical evolution of galaxies. However, some fundamental key questions, as, for instance, how gradients evolve
with time, are still under debate. 
 
Current results from large Galactic and extragalactic surveys have brought a wealth of new information on several aspects of gradients of star-forming galaxies, such as, e.g., their shape as function of
galaxy properties, their possible bimodality, and their evolution with time. This meeting will focus on metallicity gradients to emphasize the major achievements and requirements both in the observational
field and in the new chemo-dynamical evolutionary models. 
 
The proposed scientific program includes a variety of probes and observational techniques, both in the Milky Way and in external galaxies, although it will be very focused on the implications of radial
metallicity gradients for galaxy formation and evolution. 
 
Focus meeting topics: 
 
Observations of metallicity gradients in the Milky Way: nebular probes (PNe, HII regions) and stellar probes (Supergiants, Cepheids, Open Clusters, field stars). Impact of Gaia. 
Observations in the Local Universe: the present state-of-the-art and the impact of future instrumentation. 
Pushing the envelope: observations at intermediate and high redshifts. 
Large spectroscopic surveys in the context of metallicity gradients: results for the on-going surveys (e.g., Gaia-ESO, APOGEE, GALAH, CALIFA, MANGA) and expectations from the forthcoming ones
(e.g., WEAVE, 4MOST, MOONS). 
Effects of galaxy interactions, and the environment clusters vs. isolated galaxies on radial metallicity gradients. 

mailto:pg.ast@inpe.br
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrGkDt_ftEpHEPiRXQBjO16IZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
https://maps.google.com/?q=Av.+dos+Astronautas,+1758,+Jardim+da+Granja,+S%C3%A3o+Jos%C3%A9+dos+Campos,+SP,+12227-010,+Brasil&entry=gmail&source=g
mailto:pg.ast@inpe.br
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrHo6YOzi3Zc6lDEBZA-IUfgZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrGiAauAcqNaijuc1yKTH3NlZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ


Time evolution of the radial metallicity gradient, and the implications of radial migration. 
Methods to measure the metallicity, e.g. strong line metallicity calibrations vs. direct measurement of the electron temperature, and their impact on metallicity gradients. 
Measuring the metal content with dust: the relation between dust and metallicity, and its implication in our knowledge of the gas content. 
 
More information on the symposium website: 
http://www.arcetri.astro.it/fm7 
 
Register through the IAU: 
http://astronomy2018.univie.ac.at/home/ 
 
Early registration and travel grant applications due by January 31, 2018. 
 
Confirmed Invited Speakers: 
 
    Laura Inno (MPIA, Heidelberg, Germany) 
    Jorge Garcia Rojas (IAC, Tenerife, Spain) 
    Sofia Randich (INAF, Florence, Italy) 
    Maosheng Xiang (Peking University, Beijing, China) 
    Danielle Berg (Ohio State University, USA) 
    Francesco Belfiore (University of California, Santa Cruz, USA) 
    Simone Bianchi (INAF, Florence, Italy) 
    Lisa Kewley (Australian National University, Canberra, Australia) 
    Ivan Minchev (AIP, Postdam, Germany) 
    Patricia Tissera (Universidad Andres Bello, Chile) 
    Jo Bovy (University of Toronto, Canada) 
 
SOC: 
 
    Letizia Stanghellini (co-Chair, NOAO, USA) 
    Laura Magrini (co-Chair, INAF Florence, Italy) 
    Katia Cunha (co-Chair, Observatorio Nacional, Brazil & University of Arizona, USA) 
    Magda Arnaboldi (ESO, Germany) 
    Fabio Bresolin (Institute for Astronomy, Hawaii, USA) 
    Viviana Casasola (INAF Florence, Italy) 
    Brad Gibson (University of Hull, UK) 
    Karen Kwitter (Williams College, USA) 
    Xiao-wei Liu (Peking University, China) 
    Melissa Ness (MPIA, Germany) 
    Miriam Pena (UNAM, Mexico) 
    Leonid Pilyugin (Main Astronomical Observatory, Ukraine) 
    Sofia Randich (INAF Florence, Italy) 
    Sebastian Sanchez (UNAM, Mexico) 
    Patricia Sanchez-Blazquez (UAM, Spain) 
    Jose Vilchez (IAA, Spain) 
    Gayandhi De Silva (AAO/USyd, Australia) 
 
We look forward to seeing you in Vienna! 
 
Letizia Stanghellini, Laura Magrini, and Katia Cunha 
 

Credito da Imagem: STS-41B, NASA
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Orientações de formato para publicar no Comunicações da SAB
O formato das notícias a serem publicadas no "Counicações da SAB" deve ser o que segue. Informamos que não serão editadas ou compostas mensagens com
base em links ou textos, não serão editadas tabelas ou imagens. Deve ser informada a sessão de publicação (Informes, Oportunidades, Eventos). Arquivos ou
imagens associadas devem ser enviadas preferencialmente como links, ou arquivos anexados em pdf.

      
  Título: XXXXXX 
 (Comunicado por XXXX em xx/xx/xx) 
        
Texto do que se deseja divulgar: XXXXX 
 

As contribuições devem ser enviadas para o e-mail:comunicacoessab@sab-astro.org.br
Credito da Imagem: FORS, 8.2-meter VLT Antu, ESO

 

E-mails de contato com a  SAB

Membros da Diretoria 
 
Presidência - Reinaldo de Carvalho: presidenciasab@sab-astro.org.br 
Secretário Geral - Helio Jaques Rocha Pinto: secretgersab@sab-astro.org.br 
Secretária da SAB - Daniela Borges Pavani: secretsab@sab-astro.org.br 
Tesouraria - Lucimara Martins: tesourariasab@sab-astro.org.br 
 
Gerais 
Diretoria: diretoriasab@sab-astro.org.br 
Secretaria da diretoria: secsab@sab-astro.org.br 
Suporte ao Portal: suporte@sab-astro.org.br

Nós respeitamos a sua privacidade e somos contra o spam.  
Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele seu recebimento acessando aqui.
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