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Informes da Comunidade
 

1. Lançamento de Livro

(Comunicado por Roberto D.D. Costa em 15/07/2019)

O Departamento de Astronomia do IAG/USP tem a satisfação de comunicar o lançamento do livro Timeu: a Cosmologia de
Platão, de autoria do prof. Oscar Matsuura, docente aposentado de nosso Departamento.

Nesta obra o autor apresenta um resumo do diálogo "Timeu" de Platão de forma contextualizada e preservando sua estrutura
geral. Aproveita-se a oportunidade dessa apresentação para se discutir, sucintamente, os desdobramentos das ideias
cosmológicas seminais dessa diálogo no âmbito da História e da Filosofia da Ciência, até chegar à Cosmologia
contemporânea.

O livro está disponível gratuitamente, assim como outras obras de autoria de docentes do Departamento de Astronomia do
IAG, no link:

http://www.iag.usp.br/astronomia/livros-e-apostilas

Eventos
 

1. Workshop - Espectroscopia de Alta Resolução 2019

(Comunicado por Bruno Castilho em 12/07/2019)

Workshop - Espectroscopia de Alta Resolução 2019 : Infraestrutura Atual e Futura para a Astronomia Brasileira

Dias 13 a 16 de outubro de 2019 no Hotel Orotour em Campos do Jordão, SP.

CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPANTES INTERNACIONAIS:

- Andrew Szentgyorgyi (SAO/Harvard) - GMT GCLEF Spectrograph
- Ricardo Salinas (Gemini Observatory) - Gemini GHOST Spectrograph

O prazo para as inscrições é até o dia 02 de setembro de 2019 (nova data).

Para fazer sua inscrição e obter mais informações sobre o workshop acesse o link:
http://lnapadrao.lna.br/eventos/wear

Não deixe sua inscrição para ultima hora!

http://www.iag.usp.br/astronomia/livros-e-apostilas
http://lnapadrao.lna.br/eventos/wear


2. Modelling Galaxies: the Synergies of Chemical and Panchromatic Models

(Comunicado por Guilherme Couto em 18/07/2019)

Dear colleagues,

We are happy to announce “Modelling Galaxies: the Synergies of Chemical and Panchromatic Models”, a workshop sponsored
by the China-Chile Joint Research Fund through a collaboration program between the University of Antofagasta and the
Shanghai Astronomical Observatory.

The aim of this meeting is to gather experts in the field of galaxy formation and evolution, galaxy SED and spectral
modelling, and galaxy chemical evolution model to present and discuss the current frontier in the chemical and panchromatic
modeling of galaxies and to enjoy the synergistic benefits of both approaches and their implementation in state-of-the-art
SED modelling codes.

It will be held from October 28th to November 1st, 2019 in Antofagasta, Chile.

You can find more information on our webpage:
http://www.astro.uantof.cl/research/meetings/chepanmodels/

We would be grateful if you could forward this announcement to any colleague you think might be interested.

Note that this takes place the week before the LARIM meeting (http://www.sochias.cl/larim2019/overview/) so one can
attend two conferences with a single trip.

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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