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Informes da Diretoria
1. 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".

Deadline para inscrição: 15/07/2019

 

Informes da Comunidade

1. IAU disponibiliza material da exposição "*Above and Beyond*"

(Comunicado por Eduardo Monfardini Penteado em 05/07/2019)

IAU está disponibilizando um conjunto de 12 pôsteres para serem enviados a quem desejar.  Os interessados (instituições ou
indivíduos), devem preencher um pequeno formulário para (após análise e decisão da IAU) adquiri-los.

Pôsteres: 
https://www.iau-100.org/exhibition-posters

Formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQGB5Yq-
TDMnJjKUiIJoUU1xGwpnGXr2m2U9URkq5_DfVrtw/viewform

2. Celebrações dos 50 anos do pouso na Lua

(Comunicado por Eduardo Monfardini Penteado em 05/07/2019)

O site oficial da IAU dedicado aos 50 anos do pouso na Lua
(*https://www.moonlanding50.org<https://www.moonlanding50.org/lunarevents>*) contém um vasto material de apoio
para a realização de atividades, incluindo uma compilação de vídeos, atividades educacionais, e publicações, além do logo
oficial do evento traduzido para diversas línguas.

É possível registrar o seu evento, como palestras, cursos, exibição de filmes, e muito mais, e concorrer a prêmios, bastando
preencher o formulário de registro (https://www.iau-100.org/event-registration).
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3. Vaga de pós-doutorado em estrelas de aglomerados globulares

(Comunicado por Rodolfo Smiljanic em 09/07/2019)

Há uma vaga de pós-doutorado aberta no Nicolaus Copernicus Astronomical Center, em Varsóvia na Polônia, para trabalhar
no estudo fotométrico e espectroscópico de estrelas de aglomerados globulares, com foco na região do ultravioleta próximo
(300-400nm).

O contrato de trabalho é para 2+1 anos (renovação para o último ano dependente da performance). O salário mensal é da
ordem de 1390 EUR (após pagamentos de impostos e benefícios). A data de início é negociável, podendo ser a partir de
Novembro de 2019. O prazo para se candidatar é até o dia 31 de Agosto.

Mais informações no link:

https://camk.edu.pl/en/archiwum/2019/07/05/postdoctoral-position-stars-globular-clusters/
 

4. IAU Symposia and Focus Meetings 2021

(Comunicado por Beatriz Barbuy em 11/07/2019)

Dear colleagues, soon we will be expecting to receive the Letters of Intent (LoI) for the 2021 Symposia (both the 6 GA
Symposia and the 3 non-GA Symposia) and 12 GA Focus Meetings. As you know the deadline for submitting the LoIs is the
15th of September. I advise you to read carefully the Rules & Guidelines for IAU Scientific Meetings before preparing the LoI
(https://www.iau.org/science/meetings/rules/). 

Taking into consideration the impact that an IAU Symposium may have on the local community, and because inclusion and
networking are very important for the IAU, I take the opportunity to remind you that, besides the usual support in travel
grants offered by the IAU to any IAU Symposium (up to €20 000), further extra financial support (up to €15 000) will be
offered, from now on, to countries hosting a Symposium for the first time (https://www.iau.org/news/
announcements/detail/ann19004/). The extra funding may be used for organisational expenses, including invited speakers. 

Therefore, I call on you to consider networking with colleagues in other countries taking advantage of this new opening, and
working towards expanding the list of countries successfully hosting IAU Symposia.

I look forward to hear from you.

Best regards, Teresa

*********************

Prof. Teresa Lago

IAU General Secretary

98bis, bd Arago, F-75014 Paris

Tel. +33 (0)1 43 25 83 58
*********************

Oportunidades
 

 

1. Seleção para o mestrado em astronomia na UTFPR/Curitiba
(Comunicado por Rubens E. G. Machado em 09/07/2019)

De 04/09/2019 a 14/10/2019 estarão abertas as inscrições para o Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (PPGFA-UTFPR), em Curitiba, com início das atividades em 2020.

O edital de seleção e outras informações encontram-se na página do programa:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgfa/editais/edital-de-selecao-turma-2019-
01-1
 

2. Tenure track position at Universidad de Valparaiso

(Comunicado por Martin Makler em 09/07/2019)
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It is a pleasure to announce we have a tenure track position in extragalactic astronomy at Universidad de Valparaiso
(https://jobregister.aas.org/ad/d4a8bb2c). 
 

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
(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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