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Notas do Editor
Dias 8 e 9 de maio de 2019 haverá manifestação da SBPC e suas sociedades científicas afiliadas em Brasília em
defesa da C&T no Brasil.

  
Esta semana tivemos duas péssimas notícias: o anúncio de que está sendo estudada a possibilidade de restringir
investimentos em faculdades de Filosofia e Sociologia no país e, segundo, a notícia de que haverá corte de
orçamento para todas as instituições federais --- universidades e institutos ---, contingenciamento de até
30% do valor previsto de repasse para o segundo semestre de 2019. Essas medidas, se concretizadas, vão impactar
diretamente a nossa comunidade. É preciso organização e resistência em prol da C&T e em defesa da univerisdade
pública, gratuita e de qualidade no país.  

 

Informes da Diretoria
 

 

1. Inscrições e submissões de resumos para a Reunião Anual da SAB 2019
  

PERÍODO
  

29 de abril até 15 de Junho

SUBMISSÃO DE RESUMO

https://sab-astro.org.br/eventos/reuniao-anual-da-sab/xliii-reuniao-anual-da-sab/

NOTA 
  

Associados efetivos que ainda sejam estudantes de pós-graduação poderão pagar os valores R$ 250,00 (até 30/06/2019) e
R$ 300,00 (após 01/07/2019). Para isso devem solicitar à secretaria um cupom-desconto antes de procederem ao
pagamento da inscrição.

2. Pagamento da anuidade
  

Lembramos que somente associados em dia com a anuidade da SAB terão suas inscrições e submissões aceitas. Importante
novamente lembrar que como agora a aunidade pode ser paga até o dia 31 de Dezembro do corrente ano, o associado dito
em dia é aquele que pagou o ano de 2018 e, portanto, está em dia até o final deste ano. 

  
Sempre que fizer pagamento via transferência bancária ou boleto, envie o recibo para secsab@sab-astro.org.br. Do contrário
não temos como processar a informação. 

https://sab-astro.org.br/eventos/reuniao-anual-da-sab/xliii-reuniao-anual-da-sab/


 

Informes da Comunidade
 
 

1. Prêmio L'Oreal: prorrogação de prazo

(Comunicado por Beatriz Barbuy em 30/04/2019)

As inscrições da edição 2019 do programa “Para Mulheres na Ciência” nacional tiveram data final prorrogada para 10 de
maio de 2019. 

  
Segue o link:

  
https://www.paramulheresnaciencia.com.br/noticias/loreal-brasil-unesco-e-abc-abrem-inscricoes-para-a-
14a-edicao-do-premio-para-mulheres-na-ciencia/

2. Feedback para o Comitê de Usuários do Gemini
  

(Comunicado por Thiago Signorini Gonçalves em 01/05/2019)

 

No final de julho, ocorre a reunião anual do Comitê de Usuários do Gemini (UCG) em Hilo, EUA. Caso tenham algum tipo de
feedback para o Observatório como usuários (observação, preparação da Fase II, acesso aos dados, comunicação com o
observatório, etc) por favor entrem em contato através do email tsg@astro.ufrj.br

  

Oportunidades
1. Seleção para o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Física – UNIFEI

  
(Comunicado por Oscar Cavichia em 29/04/2019)

Informamos que está publicado o Edital de seleção de bolsistas do Mestrado em Física para o semestre 2019/2:
  

https://unifei.edu.br/mestrado-fisica/bolsas-de-estudo/

Áreas de concentração:

(1) Astrofísica (Astrofísica Estelar e Galáctica; Astrofísica Extragaláctica)
  

(2) Teoria de Campos, Gravitação e Cosmologia (Gravitação e cosmologia; Teoria de campos); Matéria Condensada (Física
dos materiais e sistemas dinâmicos).

Aqueles que pretendem ingressar no Mestrado em Física (semestre 2019/2) e concorrer às bolsas deverão prestar tanto o
processo seletivo de ingresso quanto o processo de seleção de bolsistas.

* Inscrições do processo seletivo de ingresso: de 01/05/19 a 30/06/19

* Inscrições do processo de seleção de bolsistas: de 15/06/19 a 08/07/19

A consulta ao edital e as inscrições deverão ser realizadas através do
endereço: https://sig.unifei.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf (no link Seleção para Mestrado em Física. 

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 denúncias.
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 - Fernando Roig  (ON)
4 - Walter Maciel (IAG/USP) - Coordenador
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

https://www.paramulheresnaciencia.com.br/noticias/loreal-brasil-unesco-e-abc-abrem-inscricoes-para-a-14a-edicao-do-premio-para-mulheres-na-ciencia/
http://webmail.sab-astro.org.br/ensignia/src/compose.php?send_to=tsg%40astro.ufrj.br
https://unifei.edu.br/mestrado-fisica/bolsas-de-estudo/
https://sig.unifei.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf
mailto:ouvidoriasab@sab-astro.org.br


(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

E-mais de Contato
Presidência - Reinaldo de Carvalho: presidenciasab@sab-astro.org.br

 Vice-Presidência - Helio Jaques Rocha Pinto: vicepresidenciasab@sab-astro.org.br
 Secretário Geral - Ramachrisna Teixeira : secretgersab@sab-astro.org.br

 Secretária da SAB - Alan Alves Brito: 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
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