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Notas do Editor
O Instituto Serrapilheira anunciou, a semana passada, a lista dos primeiros pesquisadores que receberão um novo
financiamento de até 1 milhão de reais, cada um, para investir em seus projetos de pesquisa pelos próximos três
anos. A Professora Dra. Karín Menéndez-Delmestre do Observatório do Valongo da UFRJ é uma das
agraciadas. 

 

Informes da Diretoria
1. Reunião Anual da SAB 

Caros(as) Associados(as):
  

Nos foi apontado uma inconsistência de datas quando da submissão de resumos para a Reunião Anual 2019. Este problema
decorre do fato que fizemos o cartaz bem no início do ano para dar ampla visibilidade ao evento. No entanto, a empresa que
desenvolveu o novo sistema de submissão de resumos e inscrição atrasou a entrega do sistema, o que explica a
inconsistência nas datas. Para deixar claro, os prazos são 29 de abril a 15 de junho.

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

SUBMISSÃO DE RESUMO

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

NOTA 1 (nova)
  

Os resumos, quando são submetidos, entram no status "Não Avaliado". É importante esclarecer que este
status permanecerá enquanto estiver aberta a submissão. O status só mudará quando a comissão avaliadora
examinar todos os resumos. O processo de avaliação dos resumos tem o objetivo apenas de evitar "erros
grosseiros" já que, em geral, todos os resumos são aceitos e a comissão avaliadora somente estabelece quem
terá aceito comunicação oral.

  
NOTA 2

  
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.

3. 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

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


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.

4. Prêmio Melhor Tese de Doutorado do Ano de 2018
  

A Sociedade Astronômica Brasileira anuncia o Prêmio Melhor Tese de Doutorado do Ano de 2018, em Astronomia. Os
candidatos devem enviar uma cópia da tese em formato pdf, assim como cópias em pdf de artigos que por ventura tenham
sido publicados como resultado da tese (somente artigos com referência completa). O/A vencedor/a será homenageado/a
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 o campo Assunto deve ser preenchido com "PREMIO MELHOR TESE DE DOUTORADO DE 2018".
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1. Stephen Hawking Fellowships
 
(Comunicado por Gustavo Rojas em 20/05/2019)

The Stephen Hawking fellowships will support and develop the next generation of visionary scientists in theoretical physics at
the beginning of their career. UKRI are providing funding for five annual calls delivered jointly by EPSRC and STFC. Round
one is now open and intentions to submit must be received by 20th June 2019.

Please follow the link for further information -
 https://stfc.ukri.org/funding/fellowships/stephen-hawking-fellowships/

Please direct any queries to:
 fellowships@stfc.ac.uk or caroline.sweeting@stfc.ac.uk

Oportunidades
  

 

1. Doutorado em Astrofísica Estelar e Exoplanetas / bolsas FAPESP
(Comunicado por Jorge Meléndez em 20/05/2019)

Estão disponíveis 3 bolsas de doutorado direto FAPESP, para trabalhar no grupo SAMPA (Stellar Atmospheres, Planets and
Abundances) do Prof. Jorge Meléndez no IAG-USP (http://www.astro.iag.usp.br/~jorge/), dentro do Temático FAPESP
"Espectroscopia de alta precisão: das primeiras estrelas aos planetas".

  
Os projetos a serem desenvolvidos estão relacionados a: 1) composição química de estrelas, 2) relação estrela-planeta, 3)
atividade magnética estelar e seu impacto na detecção de exoplanetas.

As bolsas são livres de impostos e a FAPESP oferece apoio para os custos de mudança. Os selecionados receberão também
Reserva Técnica FAPESP de 30% do valor anual da bolsa, para diversas atividades desenvolvidas pelo bolsista, como por
exemplo participação em congressos no Brasil e no exterior.

Os candidatos deverão passar primeiro o processo seletivo para o programa de Doutorado Direto em Astronomia do IAG-
USP, com inscrições até 7/jun/2019: http://www.iag.usp.br/pos/sites/default/files/Edital048-2018_DD_Astro.pdf

Os candidatos aceitos no programa e interessados nas bolsas acima, deverão entrar em contato por email com o Prof. Jorge
Meléndez (jorge.melendez@iag.usp.br) para entrevista, onde serão discutidos 1) o nível do candidato em programação
python, 2) redação, 3) conhecimentos básicos em Astrofísica, 4) aptidão para pesquisa, 5) projeto a ser desenvolvido.
Potenciais interessados também podem entrar em contato com o Prof. Jorge Meléndez, antes de se candidatarem ao
programa de Doutorado Direto em Astronomia do IAG-USP.

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

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

 Secretaria 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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