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DESTAQUES 
 
 

Último dia para submissão de resumos para o IAU Symposium 347: “Early Science with ELTs (EASE) e demais simpósios  da  XXX IAU
General Assembly. Detalhes a seguir.

 

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORA DA SAB

http://mbox12.sab-astro.org.br/visualizar/MwewR6ssk95aXvcmpl6lMgL6EOS3xGzq81IJyTzVoOG2O_dQJv31v6GIe4Pc0VYPZzFtVfgep6QRS7Cg9xVdmkUGSLDymOcjjTPJR-gqmrk


1.Abertura do Processo Eleitoral para Diretoria da SAB: biênio 2018-2020 
(Comunicado pela Comissão Eleitoral em 27/02/2018) 
 
Seguindo os artigos 26º e 27º dos Estatutos da SAB a Comissão Eleitoral, composta por Daniela
Borges Pavani (Presidente) - UFRGS, Daniela Lazzaro - ON, Miriani Pastoriza - UFRGS e Paulo Poppe
- UEFS, dá início ao processo eleitoral que elegerá a nova diretoria da SAB, de acordo com as normas
a seguir: 
 
 
I - A Comissão Eleitoral receberá inscrições de chapas completas para candidatura às eleições de
Diretoria, de 9 de março a 9 de junho de 2018 até às 23h59. As chapas que desejarem concorrer

devem enviar sua composição ao endereço eletrônico da Secretária da SAB (secretsab@sab-astro.org.br);

II - Cada chapa inscrita deverá ser acompanhada pelo acordo explícito do/a candidato/a à Presidente, que terá a responsabilidade de garantir a
concordância de todos os membros da chapa. Este acordo poderá ser feito através de correio eletrônico à Secretaria da SAB (secretsab@sab-astro.
org.br);

III - A inscrição seja acompanhada de um programa resumido; 
 
IV - O período de 10 de junho até a véspera da Assembléia Geral será destinado a campanha eleitoral da(s) chapa(s);

V - No caso de não haver inscrições de chapas no prazo previsto acima, a Diretoria deverá propor pelo menos uma chapa até 1 (um) mês antes da
Assembleia Geral. Para cada uma dessas chapas, deverá haver o acordo explícito de todos os componentes;

VI - A votação será feita de acordo com as seguintes regras:

* Os votos se farão por chapa;

* As cédulas eleitorais listarão as diversas chapas inscritas, indicando para cada nome o respectivo cargo em disputa;

* Um mesmo candidato pode aparecer em mais de um chapa, com o seu acordo explicito;

* A votação será feita, segundo o Artigo 27º,  por votação realizada por ocasião da Assembleia Geral, por meio de envelopes lacrados contendo os
cinco nomes que a comporão. A apuração dos votos será realizada durante e Assembléia Geral, bem como a divulgação dos resultados.

* Durante a Assembléia Geral, poderão ser recebidos votos por procuração, mediante documentação adequada. 
 

2.Press releases da SAB  
(Comunicado por Thiago S. Gonçalves em 12/02/2018)

Em nome da Comissão de Imprensa (CI) da SAB, gostaria de lembrar a todos os associados da oportunidade que oferecemos de publicar sua
pesquisa na imprensa. Se você acha que sua pesquisa pode chamar a atenção e vale publicação na grande mídia, a CI pode realizar todos os passos



necessários para que isso aconteça, incluindo uma entrevista com o(s) autor(es), produção de um comunicado de imprensa e contato com os
jornalistas. Basta entrar em contato solicitando o serviço. Em caso de dúvidas, estamos à disposição. O contato pode ser feito através dos  emails
 
tsg@astro.ufrj.br 
(Thiago S. Gonçalves, coordenador da CI)
 
ou
 
merciaribeiro.jor@gmail.com 
(Mércia Ribeiro, assessora de imprensa) 
 
 

3. Research Fellow position at the University of Warwick, UK 
(Comunicado por Adriana Valio em 27/02/18)
 
Applications are invited for a full time and permanent Research Fellow position at the University of Warwick, UK. *Closing date for applications is 23rd
March 2018.* The position is in support of ESA’s PLATO Mission, and is based in the Science Management Office. It is funded by the UK Space Agency
and the University of Warwick.vThe successful candidate will hold a PhD degree, a proven research trackvrecord, and preferably experience of working
in an (international) project environment. 
 
Duties include organisational support of the PLATO Science consortium, and there will be other opportunities to become involved with the PLATO
mission, both technically and scientifically. Opportunities are also available to become scientifically involved in CHEOPS, and in ground based
experiments in which Warwick has significant roles (e.g. NGTS and SuperWASP). We expect that some of the post holder’s time will be available for
research, preferably in the area of extra-solar planets with the Astronomy and Astrophysics Group at Warwick. Informal enquiries about this post can be
made to Prof. D. L. Pollacco (d.pollacco[at]warwick.ac.uk)
 
Full details about the post, and information on how to apply: 
https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?owner=5062452&ownertype=fair& 
jcode=1713193&vt_template=1457&adminview=1
 
Information about the PLATO Science consortium: https://warwick. 
ac.uk/plato-science/
 
Information about the Astronomy & Astrophysics Group: https://warwick.ac.uk/ 
fac/sci/physics/research/astro/
 

4. IAU Symposium 347: “Early Science with ELTs (EASE)” 
(Comunicado por Beatriz Barbuy em 28/02/2018) 
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The 30th IAU General Assembly will be held in Vienna, Austria, from 20 to 31 August 2018. The IAU executive has approved seven main symposia 
to be held during that period, including the IAU Symposium 347: “Early Science with ELTs (EASE)”. 
 
For more details and a preliminary version of the programme, see 
https://iausymp347.wordpress.com/ 
 
We are also organizing an International PhD School: 
https://ease2018school.wordpress.com/ 
 
and a Teacher Training Workshop: 
https://iausymp347.wordpress.com/teacher-training-workshop/IAU Symposium 347 will be held from Tuesday 28 until Friday 31 August 2018. 
 
A preliminary list of confirmed invited speakers includes: 
 
R. Beaton, G. Chauvin, C. Dumas, G. Fiorentino, S. Gallagher, L. Kewley,  T. Kodama, R. Kudritzki, K. Maguire, C. Martins, N. Matsunaga, P. McCarty,  
E. Palle, M. Pena, L. Pentericci, R. Tamai, F. Thevenin, E. Valenti 
 
Please note that the most relevant issues concerning the participation to the 
IAU GA 2018 can only be fixed through the GA official site: 
 
http://astronomy2018.univie.ac.at 
 
In particular, we would like to draw your attention on the next deadlines for regular abstract submission for oral and poster contributions and for 
AU grant submission: 
 
http://astronomy2018.univie.ac.at/dates-and-deadlines/ 
 
Note that the very same deadlines apply for posters, contributed talks and invited talks. 
 
We apologize in advance whether you receive this first circular more than once. 
 
We hope to see you all next summer in Vienna. 
 
G. Bono, M. Cirasuolo, N. Przybilla (co-chairs) on behalf of the SOC
 

Credito da Imagem: Prof.Dr.Alexandre Cesar Dourado Neves – Ibilce/Unesp-São José do Rio Preto 
Descrição do autor:  Astrofoto de Saturno obtida por meio de um telescópio Newtoniano 200 mm f/5, montagem equatorial germânica motorizada. Nota-se os anéis A e B separados pela
divisão de Cassini e um quase invisível anel C, além de faixas de nuvens no corpo do planeta.”

 

http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrEU-CJWkAt7UkfMu-MTKznxZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrG1kn7y1RbkpSBWxz_AtBnmZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrF8oYCMGkxd3faQ1vsw5X9XZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrF_oaW3inpRP7fRhBxLE0M6Zkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrF0ASugC6kQToY5FWFnDiYCZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ


E-mails de contato com a  SAB
Membros da Diretoria 
 
Presidência - Reinaldo de Carvalho: presidenciasab@sab-astro.org.br 
Vice-Presidência - Beatriz Barbuy: vicepresidenciasab@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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