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Informes da Diretoria
Reunião Anual da SAB

Caros(as) Associados(as):

Gostaríamos de esclarecer alguns pontos com relação ao processo de inscrição para a Reunião Anual da SAB:

1 - A inscrição é independente da submissão de resumos. Submeter resumo não significa ter feito a inscrição.

2 - Só serão apreciados os pedidos de auxílio de quem fez inscrição.

3 - No ato de inscrição, se você não pode pagar na hora, escolha a modalidade "Transferência Bancária" e comunique à
secretaria Rosana por e-mail: secsab@sab-astro.org.br

4 - Estamos prorrogando a inscrição por mais uma semana (até dia 08 de Julho) para que os sócios que ainda não fizeram
inscrição possam fazê-lo.

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

6 - 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.

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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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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