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Comunicados da Diretoria da SAB
1. Envio do Comunicações da SAB 
 
Informamos que a partir desta edição o Comunicações da SAB voltará a ser enviado somente para as
associadas e associados em dia com a anuidade. Lembramos que, conforme alteração do estatuto votada
na última reunião da SAB, os prazos para pagamento da anuidade com ou sem desconto são:  
 

Pagamento até 31 de março, desconto de 20%; 
Pagamento até 30 de junho, desconto de 15%; 
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Pagamento até 30 de setembro, desconto de 10% e 
Pagamento a partir de 01 de outubro, sem desconto.

2.Inscrições de Chapas para Eleição da Diretoria da SAB: biênio 2018-2020 
 
Gostaríamos de lembrar que estão abertas as inscrições de chapas: 
 
Período de inscrição: de 9 de março a 9 de junho de 2018 até às 23h59. 
 
Forma de inscrição: envio da nominata, acordo explícito do/a candidato/a a Presidente/a e programa resumido para o  endereço eletrônico da
Secretária da SAB (secretsab@sab-astro.org.br); 
 
Período de campanha eleitoral: de 10 a 31 de junho. 
 

3. Abertura de inscrição para o Prêmio Melhor Tese de Doutorado de 2017  
 
A Sociedade Astronomica Brasileira anuncia o Prêmio Melhor Tese de Doutorado do Ano de 2017, em Astronomia. Os candidatosdevem enviar
uma copia da tese em formato pdf, assim como copias em pdf de artigos que por ventura tenham sido publicados como resultado da tese
(somente artigos com referência completa). O vencedor será homenageado durante a assembleia geral da Reunião Anual da SAB, onde será
feita a entrega do prêmio e da quantia correspondente ao valor da bolsa de doutorado do CNPq. 
 
As candidaturas devem ser enviadas para a SAB através do e-mail secsab@sab-astro.org.br, onde ocampo Assunto deve ser preenchido com
"PREMIO MELHOR TESE DE DOUTORADO DE 2017".

4. Anuncio da criação da Ouvidoria da SAB.
 
Este é um canal de comunicação entre a Diretoria da Sociedade Astronômica Brasileira e seus associados/a. A finalidade principal desta
Ouvidoria é receber  manifestações dos associados como sugestões, reclamações e denuncias. 
 
Você pode se manifestar entrando em contato com nossa Ouvidoria atraves do e-mail ouvidoriasab@sab-astro.org.br
 
A Ouvidoria é composta por:
 
1 - Daniela Mourão (UNESP)
2 - Denise Gonçalves (OV/UFRJ)
3 - Horacio Dottori (UFRGS) - Coordenador
4 - Walter Maciel (IAG/USP)

5. Renovação da Comissão Brasileira de Astronomia (CBA) 
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A diretoria da SAB, seguindo o estatuto da mesma, está renovando a Comissão Brasileira de Astronomia (CBA). A CBA representa a SAB junto
à IAU. Estamos procuramos associados(as) que queiram ser membros desta comissão. O associado (a) precisa ser membro da IAU e ter obtido
seu título de doutor há pelo menos 10 (dez) anos. 
 
Aqueles que têm interesse por favor manifestem-se enviando e-mail para secsab@sab-astro.org.br (Assunto: Inscrição CBA) até 30 de Abril às
17:00.  A partir de então consultaremos a comunidade em processo eletivo para compor a referida comissão.

6. Formulário online para indicação de novos/as associados/as 
 
Informamos que se encontra diponível, na área de associado/a formulário online de indicação de novos/as associados/as 
  
Destacamos que é necessário estar logado no portal para que o formulário fique visível. 
 
https://www.sab-astro.org.br/associacao/adesao/formulario-para-associacao-efetivo-aspirante/indicacao/ 
 

7.Participação da SAB em reunião com MEC organizada pela SBPC
No dia 15 de março, a SAB participou, juntamente com outras sociedades científicas, de uma reunião que contou com as presenças da
Secretária Executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro, do Secretario da Educação Básica (SEB),  Rossieli Soares da Silva e
respectivas equipes, para discutir a proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio (EM), em especial a parte
referente as Ciências da Natureza. A reunião foi resultado de uma ação da SBPC junto ao MEC cobrando pela participação da sociedade civíl e
de suas organizações (entre elas as científicas) na discussão da BNCC para o EM. O MEC fez uma apresentação inicial sobre a estrutura da
BNCC e as sociedades apresentaram suas preocupações quanto (1) ao teor - ainda não disponibilizado - da BNCC para o EM, (2) a
necessidade de debate antes do encaminhamento ao Conselho Nacional de Educação (CNE) e da realização de qualquer votação, bem como
quanto (3) a vinculação da BNCC com a realidade estrutural do país. O MEC  insistiu em enviar a proposta ainda em março para o CNE, mas
comprometeu-se a realizar debates e consultas públicas a partir da entrega da BNCC do EM ao CNE. .

8. Nota de Condolências
A Diretoria da Sociedade Astronômica Brasileira, em nome de seus membros, expressa suas profundas condolências às famílias da vereadora
carioca Marielle Franco e do sr. Anderson Pedro Gomes, assassinados no centro do Rio de Janeiro, na noite de 14 de março, em circunstância
típica de emboscada. Assim como toda a sociedade brasileira, esperamos que este crime seja pronta e devidamente investigado, sob pena de
que o clima de terror e medo mine a esperança de um futuro mais justo para o Brasil.

9. Divulgação de Astrofotografias 
 
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 
 
Credito da Imagem: Fefo Bouvie
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Informes da Comunidade
1.SOAR - 
Chamada para envio de propostas de observação 
(Comunicado por Luciano Fraga e  14/03/18)
 

Período 2018B (01/08/2018 - 
31/01/2019) 

Data limite: 15 de abril de 2018 às  23h 59min, horário de Brasília. 
 
A Comissão Brasileira de Programas do SOAR (CBP/SOAR) informa à Comunidade que está aberta a chamada para
submissão de propostas no Telescópio SOAR - semestre 2018B. O prazo para envio de propostas é 15 de abril de 2018 às 23h
59min de Brasília. O formulário para a elaboração dos pedidos estará disponível a partir do dia 15 de março na página do LNA
(www.lna.br)

Devido à aluminização dos espelhos do SOAR, programada para a segunda metade do mês de outubro, apenas 36 noites
estarão disponíveis para o Brasil em 2018B. Até um máximo de 25.5 horas (equivalente a 3 noites) poderão ser distribuídas em
projetos de longo prazo (LP). Essa modalidade tem como objetivo garantir tempo de observação a programas científicos que se
estendam além de dois semestres consecutivos e que visem contribuir significativamente a uma questão científica de interesse
geral. Informações adicionais sobre as regras gerais que se aplicam a este tipo de projeto podem ser consultadas na página do
SOAR do LNA. 
 
Cinco instrumentos serão oferecidos durante 2018B: o imageador óptico do SOAR SOI; o espectrógrafo e imageador óptico
Goodman, incluindo o modo de espectroscopia multi-objeto (MOS)*; o imageador infravermelho Spartan, o Espectrógrafo de
Campo Integral do SOAR (SIFS) e o Módulo de óptica adaptativa do SOAR, SAM. 
 
Neste semestre as observações poderão ser solicitadas em modo clássico/remoto e modo serviço. As observações em modo
serviço serão limitadas ao máximo de 0.6 noite por mês. A duração máxima de cada programa será de 2.5 horas, podendo ser
realizadas uma ou múltiplas 
observações. O tempo solicitado deve incluir todas as calibrações noturnas necessárias ao programa e o tempo de overhead
(~15 minutos) por alvo. As observações serão executadas em condições não-fotométricas (próximo ao quarto
crescente/minguante) e apenas o instrumento Goodman será oferecido para esta modalidade. Maiores informações podem ser
consultadas aqui.

As observações com o instrumento SIFS serão exclusivamente em modo serviço e seu uso estará limitado a 2 turnos de 4
noites cada (assumindo que existe demanda suficiente). Desse tempo total, até quatro noites pertencem ao Brasil caso os
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demais parceiros também solicitem tempo de observação com o instrumento. A avaliação do mérito científico dos projetos
brasileiros que solicitem o SIFS será realizada pela CBPSOAR. 
 
Ainda, até três noites de observação no modo clássico poderão ser oferecidas no TELESCÓPIO BLANCO do CTIO através do
tempo brasileiro no SOAR. Os instrumentos disponíveis nesse telescópio são a DECam (Dark Energy Camera) e o
Espectrógrafo COSMOS (COSMOS Spectrograph). Detalhes sobre esses instrumentos devem ser obtidos diretamente na
página do CTIO. Alertamos que a aprovação de tempo no Blanco pela CBP/SOAR não garante a alocação efetiva das noites. O
número final depende da demanda comum entre as partes. 
 
É também possível solicitar tempo na câmera speckle, um instrumento de uso restrito (PI: Andrei Tokovinin), capaz de atingir
resolução espacial no limite de difração do Telescópio (25 mas na banda V) em estrelas binárias e/ou múltiplas mais brilhantes
que V=12 com o intuito de medir sua posição relativa com alta precisão. Perguntas relativas à câmera speckle devem ser
direcionadas a Andrei (atokovinin@ctio.noao.edu). Detalhes técnicos podem também ser consultados aqui. Interessados neste
instrumento devem selecionar "SAM" no formulário e explicar que a câmera speckle será utilizada em lugar do CCD. 
 
Alertamos aos usuários que projetos com o SAM/AO ou que necessitam de qualidade de imagem menor que 0.8 arcsec e noites
fotométricas devem apresentar um PROJETO BACKUP que faça uso de condições atmosféricas menos restritivas. Além disso,
a CBP/SOAR enfatiza que a inclusão da descrição dos resultados obtidos ou problemas encontrados com dados de propostas
prévias auxilia a correta avaliação das propostas. 
 
Atenciosamente, Secretaria da Comissão de Programas do SOAR, Luciano Fraga Presidente da Comissão de Programas do
SOAR.

Credito da Imagem:  Alan Erickson

 

Oportunidades 
 

1.Inscrições abertas para o Curso de Introdução à Astronomia e
Astrofísica do INPE - Edição 2018 
(Comunicado por André Milone em 15/03/2018)

 
Estão abertas até 13 de maio as inscrições pra edição 2018 do Curso de Introdução à
Astronomia e Astrofísica, que é oferecido pela Divisão de Astrofísica do INPE desde 1998 e já

teve mais de 1000 participantes desde então. 
 
Público alvo: estudantes de graduação de ciências exatas, professores do ensino formal e profissionais ligados à educação ou divulgação
científica. 
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Informações e inscrições on-line em http://www.inpe.br/ciaa2018/

2.Post-doctoral position in stellar physics at Tartu Observatory (Estonia)(Comunicado por Marcelo Borges 
Fernandes em 16/03/18 )

Closing date: 2018-04-15 
 
Applications are invited for a post-doctoral position in the Department of Stellar Physics of Tartu Observatory, University of Tartu. The successful
applicant will work with Drs. Indrek Kolka, Laurits Leedjärv and Anna Aret on investigating massive stars in post-main sequence evolution
phases, their pulsation habits, and mass-loss behaviour. The ideal candidate will have a background in stellar physics (massive star evolution,
stellar winds, and/or circumstellar discs) and have experience with observations (spectroscopy, photometry and/or interferometry), data reduction,
and data analysis of optical and/or infrared data. The applicant must hold a PhD degree in the field (max 6 years from PhD) by the date of
employment. 
 
Tartu Observatory is the largest professional astronomical organization in Estonia conducting research in the fields of astronomy, remote sensing,
and space technology. It is located in Tõravere, approximately 20 km out of Tartu. The main building of Tartu Observatory has been completely
renovated in 2011–2012, providing a modern research environment. The department offers excellent computing facilities and fast internet
connection. In 2015, Estonia became a full member of the European Space Agency. The Department of Stellar Physics operates a 1.5m
telescope with a single-slit spectrograph, 0.6m and 0.3m telescopes with CCD photometers. 
 
Salary will be based on the domestic level and it includes health insurance. Starting salary will be in the range 1700 – 2400 EUR. See 
 
http://www.numbeo.com/cost-of-living/comparison.jsp 
 
to compare cost of living. 
 
The appointment is initially for one year, an extension for another year is expected upon satisfactory scientific performance. The preferred starting
date shall be between June 1st 2018 and September 1st 2018 but can be negotiated. 
 
Applicants should submit 
1) a curriculum vitae with a full publication list, 
2) a statement of interest (max. 2 pages), 
3) a summary of the research experience (max. 2 pages). 
 
Applicants must also provide the names and contact details of two referees who would be prepared to send confidential recommendation letters
should they be requested to do so. The selection committee will send out requests for such letters for those applicants on the short-list after an
initial ranking. The short-listed applicants will be invited for an interview (live or via Skype). 
 
Applications can be submitted before finishing PhD, in which case a statement from the supervisor stating the planned date of the defense should
be included. 
 
The application materials should be sent by email to: info@to.ee (subject: “postdoc 2018”, pdf file please), to arrive no later than 23:59 EET on
April 15, 2018. Interviews will be held during May 2018 and the selected candidate will be contacted at the latest by May 31, 2018. 
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Additional information may be obtained by contacting Dr. Anna Aret (anna.aret@to.ee). 
 
See also 
 
https://www.to.ee/eng/vacancies/post_doctoral_position_in_stellar_physics 
 

3. Oortunidade de Pós-Doutorado em Astrofísica no INPE/MCTI 
(Comunicado por José Carlos N. de Araujo em 22/03/2018) 
 

A Divisão de Astrofísica (DIDAS) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) dispõe de uma bolsa de pós-doutorado para
desenvolvimento de projetos em suas áreas de pesquisa (http://www.das.inpe.br/pesquisa.php). 

A bolsa, no valor de R$ 4.100 mensal, deriva do Curso de Pós-Graduação em Astrofísica do INPE junto ao Programa Nacional de Pós-
Doutorado da CAPES/MEC (PNPD, http://capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes) e pode ter duração de até 60 meses. O bolsista ainda
dispõe de uma ajuda anual de custo de R$ 2.100 para participação em eventos. 

A bolsa não dispõe de auxílio instalação nem auxílio viagem. A bolsa é oferecida por um período inicial de 12 meses, podendo ser renovada a
cada 12 mesesmediante avaliação de produtividade científica. 

A bolsa terá vigênciaa partir de 1o de junho de 2018. 

Os candidatos devem ser portadores do título de Doutor em Astronomia, Física, ou áreas afins e precisam apresentar: 
 
* CV (no formato CV Lattes, http://lattes.cnpq.br/), 
*projeto de pesquisa, 
* 3 cartas de recomendação, e 
* carta de candidatura, indicando o colaborador principal da DIDAS/INPE, que precisa ser docente permanente da Pós-Graduação em
Astrofísica do INPE.

Estudantes de doutorado em fase final de conclusão de tese são também encorajados a concorrer. Estes candidatos precisam defender a tese
antes do início da vigência da bolsa. 

O prazo para candidaturas vai até 23 de abril de 2018. 

Para submeter sua inscrição e/ou obter mais informações, escreva diretamente para pg.ast@inpe.br. 

________________

POST-DOCTORAL FELLOWSHIP ON ASTROPHYSICS AT THE NATIONAL INSTITUTE FOR SPACE RESEARCH (INPE, BRAZIL) 

The Astrophysics Division (DIDAS) of the National Institute for Space Research (INPE) in Brazil welcomes applications from foreign candidates
for a post-doctoral position to develop projects in one of its research areas (www.inpe.br/pos_graduacao/cursos/ast/ingles/). 
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The grant is offered by the INPE's Astrophysics Post-Graduate Programme within the National Programme of Post-Doctorate from CAPES
Foundation (PNPD, http://capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes, Portuguese only). The grant value is of R$ 4.100 per month (four
thousand and one hundred Brazilian Reais). There is a financial support of R$ 2.100 per calendar year (two thousands and one hundred Brazilian
Reais) for research activities such as participation in congresses. The maximum duration of this grant is of 60 months. PhD students near to
conclude their PhDs are also welcomed to apply. For this purpose, they must hold the PhD degree before the grant starting date. 

There is no travel support neither adaptation support included in the grant. The grant is offered for an initial period of 12 months and it can be
renewed for an equal period based on the scientific production. 

Each grant should start on 1st June 2018. 

The application must include the following documents: 
* an 
updated CV, 
* a research project, 
* three recommendation letters, and 
* an application letter indicating the researcher of DIDAS/INPE as a main collaborator. The researcher must be a permanent faculty member of
the Astrophysics Post-Graduate Programme. 

The applications deadline is 23rd April 2018. 

For additional information and/or submit your 
application, please write directly to pg.ast@inpe.br.

Crédito da Imagem: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA

 
 

Eventos
1.The gamma-Cas phenomenon in Be Stars 
 (Comunicado por Raimundo Lopes de Oliveira em 13/03/18) 
 
3-5 Sept. 2018 
 
Strasbourg's Observatory (France) 
 
The nature of the massive Be star with strong and hard X-ray emission, gamma Cassiopae, remains

enigmatic. In the last decades it became clear, that gamma Cas is a prototype for the whole new class of stars - there may be thousands of Cas
analogues lurking in the Galaxy! ''The gamma-Cas phenomenon in Be stars" workshop to be held in Strasbourg, 3-5 September 2018 will
assemble the experts in magnetism, binary evolution, X-ray & UV observations, massive star astrophysics, and stellar disks. The goal of the
workshop is to obtain a comprehensive overview of gamma Cas analogues, review existing theoretical scenarios on the origin and physics of
these objects, and pave new ways to finally resolve the gamma Cas puzzle. We invite everybody to join this 3 day intensive workshop and try your
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luck in cracking one of the outstanding problems in modern stellar astrophysics. Registration and abstract submission are open. Registration is
open until June 15 2018 
 
Weblink: https://gammacas-enigma.sciencesconf.org/ 
 

2. ESO Workshop "A revolution in stellar physics with Gaia and large surveys" 
(Comunicado por Rodolfo Smiljanic em 20/03/2018)

 
Third Announcement: ESO Workshop "A revolution in stellar physics with  Gaia and large surveys"* 
* 
https://indico.camk.edu.pl/e/revolution

September 3-7, 2018 
Warsaw, Poland

contact: revolution@camk.edu.pl

The workshop will focus on discussions about the advances in our  understanding of stellar physical processes made possible by combining  the
exquisite astrometry and photometry of Gaia with data of other large  photometric, spectroscopic, and asteroseismic stellar surveys. These 
combined data will permit detailed studies of stellar physics to a level  that is unprecedented in the history of stellar astrophysics.

REGISTRATION and ABSTRACT SUBMISSION:

The deadline for registration and abstract submission (for contributed talks & posters) is *April 15, 2018*.

Please, notice that these are two separated processes. Do not forget to do both of them.

Registration fee is 1050 PLN (~250 EUR) for payment before June 01, 2018. Notification of talk selection is expected by mid-May.

As the space available in the venue is limited, payment of the  registration fee in advance is the only form of guaranteeing your attendance.

FINANCIAL SUPPORT:

We can offer partial financial support for a small number of  early-career researchers (PhD students and young post-docs). A  justification for the
financial request has to be sent together with the registration by the same deadline of April 15, 2018.

Abstract submission is mandatory if you are applying for support. Only  those presenting work will be considered for support. Notification of
financial support is expected by mid-May.

TOPICS:

  * Accuracy of stellar models 
  * Binaries and multiple stars 
  * Gaia and stellar physics 

http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrHOB1Ce8mG4yzpcfUR-lyBKZkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ
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  * Low- and high-mass stars 
  * Mixing processes 
  * Observational tests of stellar evolution 
  * Ongoing and future stellar surveys 
  * Stars in all evolutionary stages (pre-main sequence to white dwarf 
    regime) 
  * Stellar ages 
  * Stellar clusters 
  * Stellar variability

INVITED SPEAKERS:

  * Babusiaux, Carine (Université Grenoble Alpes, France); 
  * Bergemann, Maria (Max-Planck Institute for Astronomy, Germany); 
  * Charbonnel, Corinne (Geneva Observatory, Switzerland); 
  * Covey, Kevin (Western Washington University, USA); 
  * Eyer, Laurent (University of Geneva, Switzerland); 
  * Feiden, Gregory (University of North Georgia, USA); 
  * Gänsicke, Boris (University of Warwick, UK); 
  * Girardi, Leo (Padova Observatory, Italy); 
  * Hillenbrand, Lynne (Caltech, USA); 
  * Huber, Daniel (University of Hawaii, USA); 
  * Karakas, Amanda (Monash University, Australia); 
  * Korn, Andreas (Uppsala University, Sweden); 
  * Limongi, Marco (Rome Observatory, Italy); 
  * Naylor, Tim (University of Exeter, UK); 
  * Soszynski, Igor (University of Warsaw, Poland); 
  * Toonen, Silvia (University of Amsterdam, Netherlands).

SOC: Ekstrom,  Sylvia (Geneva Observatory, Switzerland); Handler, Gerald (CAMK, Poland); Hussain, Gaitee (ESO Garching); Degl'Innocenti,
Scilla (University of Pisa, Italy); Jeffries, Rob (Keele University, UK); Lennon, Danny (ESA); Miglio, Andrea (University of Birmingham, UK);
Pasquini, Luca (ESO Garching); Randich, Sofia (INAF/Arcetri, Italy); Smiljanic, Rodolfo (CAMK, Poland); Udalski, Andrzej (University of Warsaw,
Poland).

3. ESO Conference: The Galactic Bulge at the Crossroads 
(Comunicado por Bruno Dias em 21/03/2018)

First Announcement: ESO Conference: The Galactic Bulge at the Crossroads 
 
We are pleased to announce the ESO Conference, “The Galactic Bulge at the Crossroads”, to be held at the Gran Hotel, Pucon, Chile on
December 9-14, 2018. 
 
Rationale 



The Galactic bulge is a primary component of the Milky Way, comprising ∼ 25% of its stellar mass. All major Galactic stellar populations intersect
there, reaching their highest densities, thus making it truly a crossroads. Current theory suggests that the bulge is the most ancient component of
the Galaxy. Therefore, exploring the bulge is fundamental to understanding Galactic formation, structure and evolution. Indeed, thanks to the
advent of multiplexed spectrographs, and to the availability of resolved, wide-field NIR photometry, our knowledge of the structural, chemical and
kinematical properties of the Galactic bulge has improved dramatically in the last few years. Since 2013, when the last large international
conference on the bulge was organized, progress has been truly impressive. New massively multiplexed spectroscopic surveys (Gaia-ESO
Survey, APOGEE South, MOONS), new deeper NIR photometric surveys (e.g., VVVX, the extension of the VVV Survey) as 
well as Gaia have recently begun or will begin imminently. Concomitantly, ever more detailed studies of galaxies at high-redshift promise to catch
bulges at the time of their formation. At the same time, the interpretation of the accumulated data from this complex region is not straightforward,
and many fundamental questions still remain to be answered. E.g. What is the age of the oldest stars? How was the metal-poor spheroid formed?
What is the 3D shape of the bulge? What is the connection and interplay between the bulge and bar? How many bulge globular clusters are left to
be found? What is the relationship of the central supermassive black hole with the bulge? In this context, a conference on the Galactic bulge is
now very timely, thanks to the host of exciting new results that are expected in 2018. To present and discuss them, and to begin building a
consensus on their interpretation, we will gather the international astronomical community in December this year. 
 
Conference Venue 
 
The conference will be held in Pucon, which is a spectacular tourist townin the lovely south of Chile, surrounded by active volcanoes, beautiful
lakes, national parks, etc. Pucon is a small, friendly, cozy town but boasts all of the infrastructure required to host a major international conference,
as well as many attractive outdoor activities. Conference Website 
http://www.eso.org/gbx2018 
 
Conference Fees 
 
The registration fee is 250 Euros (or 150 Euros for students) including participation in the conference and the Colloquium material, the coffee
breaks, the welcoming cocktail and the conference dinner. Limited financial aid will be available and details will appear in the 2nd announcement.
The registration fee is payable through the ESO shop via credit card (link to be available soon). 
 
Deadlines 
 
Abstract submission: August 1, 2018 
Programme release: September 1, 2018 
Regular registration and payment: November 1, 2018 
Late registration and payment: December 1, 2018 
Scientific Organizing Committee 
Ivo Saviane (ESO, chair) 
Doug Geisler (Concepcion) 
Manuela Zoccali (PUC, co-chair) 
Dante Minniti (UNAB) 
Bruno Dias (ESO, co-chair) 
Sergio Ortolani (Padova) 
Lia Athanassoula (LAM) 
Alvio Renzini (OAPD) 
Beatriz Barbuy (Sao Paulo)

http://mbox12.sab-astro.org.br/link/ReKzpFLkH2dOdOp13LEnLaY802kDk39KMyxcaZCj_SrQ-7BkMj6EU0WWTXy7sZZhEyN-LiQKO3ZS9nJMZ8YvcNve51tLLML1j-UMiV63rrHc0c1P14uF1J5r4hsjxuF7Zkvzl-7qLSJ0VaZNWVjVrQ


Contact Information 
gbx2018@eso.org 
Proceedings 
Proceedings will be published on the Zenodo platform (https://zenodo.org). 
Invited speakers

*INTRODUCTION*

Alvio Renzini

*REVIEW TALKS*

Cristina Chiappini 
Thorsten Naab 
Natascha Forster-Schreiber 
R. Michael Rich 
Oscar Gonzalez 
Juntai Shen 
Andrea Kunder 
Elena Valenti

*INVITED TALKS – General*

Beatriz Barbuy 
David Nataf 
Thomas Bensby 
Alejandra Recio-Blanco 
Roger Cohen 
Alvaro Rojas-Arriagada 
Victor Debattista 
Ricardo Schiavon 
Bruno Dias 
Igor Soszynski 
Noriyuki Matsunaga 
Manuela Zoccali 
Dante Minniti

*INVITED TALKS – The Future*

Michele Cirasuolo

Heino Falcke

Livia Origlia

*CONFERENCE SUMMARY*
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Ivo Saviane

 

4. Workshop - Pesquisadores pioneiros do LNA 
(Comunicado por Bruno Castilho em 26/03/2018)

Homenagem aos pesquisadores que foram pioneiros no LNA e desenvolveram o campo da astronomia estelar de objetos  jovens.

*Data: 03 e 04 de maio de 2018** 
**Local: sede do LNA - Itajubá - MG** 
** 
**Deadline das inscrições: 15 de abril de 2018.*

Há trinta e sete anos o telescópio Perkin&Elmer, instalado no  Observatório do Pico dos Dias, fazia sua primeira observação científica. Há 32 anos foi criado
o LNA para gerenciar esse observatório. Desde então, muita coisa mudou na astronomia brasileira e no LNA. Mas para que isto fosse possível, alguns
pesquisadores tiveram que  assumir os trabalhos e as responsabilidades de operar um novo observatório e gerenciar um novo instituto de caráter nacional.
Nesta reunião, serão homenageados alguns destes pesquisadores por meio  de uma apresentação das pesquisas que realizaram e pelos grupos de
pesquisa que por eles foram formados ou que trabalharam com  sua colaboração.

*Para maiores informações e inscrições acesse o link abaixo:* 
http://lnapadrao.lna.br/workshop-pesquisadores-pioneiros-do-lna/simposio

Credito da Imagem:  Tom Masterson (Transient Astronomer)

 

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 
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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 
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.

Daniela Pavani <dpavani@if.ufrgs.br> 2 de abril de 2018 18:01
Para: Secretária SAB <secsab@sab-astro.org.br>
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Profª Dra. Daniela Borges Pavani 
Professora Adjunta - Dep. de Astronomia/IF UFRGS 
 
Diretora do Planetário da UFRGS Prof. José Baptista Pereira 
Diretora da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) 2016-2018 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
www.if.ufrgs.br/~dpavani 
Fone: + 55 51 3308.7256 (Gabinete/Campus do Vale)  
Fone: + 55 513308-5386 (Gabinete/Planetário) 
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De: Daniela Borges Pavani <comunicacoessab@sab-astro.org.br> 
Data: 2 de abril de 2018 17:54 
Assunto: Comunicações da SAB Nº 775 
Para: Daniela <dpavani@if.ufrgs.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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