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Informes da Diretoria

1. Reunião Anual da SAB:

Caros(as) Associados(as):

A programação da XLIII Reunião Anual da SAB encontra-se neste link:

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

De 9 a 11 de setembro vai também acontecer o tradicional curso de Formação de Professores nas dependências do Instituto
de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP.

2. SAB na SBPC

Membros da Sociedade Astronômica Brasileira estiveram presentes na 71a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), entre 21 e 28 de julho, no campus da UFMS em Campo Grande. A SAB contribuiu com
palestras, conferências, mesas redondas, minicurso e discussões importantes sobre a política científica e suas intersecções no
cenário (inter)nacional.

 

Eventos
 

1. Workshop  The Radio Universe: Prospects in Instrumentation and Data Science

(Comunicado por Reinaldo Rosa em 29/07/2019)
 

Estão abertas as inscriçoes para o Workshop The Radio Universe: Prospects in Instrumentation & Data Science que será
realizado nos dias 20 e 21 de agosto de 2019 para celebrar o aniversário de 80 anos do Dr. Hanumant Shankar Sawant.

O workshop contará com palestrantres convidados do Brasil e do Exterior que atuam nas diversas áreas da radioastronomia.

Estudantes de pós-graduação podem apresentar trabalhos na forma de painel.

Não será cobrada taxa de inscrição.

Para mais informações visite a página: http://www.inpe.br/radiouniverse/2019/
 

http://www.inpe.br/radiouniverse/2019/


Informes da Comunidade

1. Alocação de Tempo para Treinamento no OPD para o semestre 2019B 

(Comunicado por Patrícia Oliveira em 01/08/2019) 

Está disponível no site no LNA o formulário para alocação de tempo para  treinamento de turmas de Astronomia de
graduação e pós-graduação no  Observatório do Pico dos Dias. 

Foram reservadas 04 noites para treinamento de estudantes de pós-graduação no telescópio 1,60m conforme consta na
distribuição de tempo do OPD para o semestre de 2019B. 

Para ter acesso às datas que foram reservadas, favor acessar o link abaixo: 

http://lnapadrao.lna.br/OPD/alocacao-de-tempo/alocacao-de-tempo-para-os-telescopios-do-observatorio-
do-pico-dos-dias

http://lnapadrao.lna.br/OPD/alocacao-de-tempo/alocacao-de-tempo-para-os-telescopios-do-observatorio-
do-pico-dos-dias
 
O prazo para pedido das noites reservadas para esse semestre se encerra no dia 15 DE AGOSTO . 

Para maiores informações, favor consultar a RN nº 003 de 2014 que está anexada ao formulário de alocação de tempo por
meio do seguinte link: 

http://www.lna.br/opd/info_obs/tempo_vago_estudante.html 

http://www.lna.br/opd/info_obs/tempo_vago_estudante.html 

Secretaria da Comissão de Programas do Observatório do Pico dos Dias  (SECOP/OPD) Laboratório Nacional de Astrofísica
(LNA) 
 

2. Manifesto ACIESP pró INPE
 

(Comunicado por Beatriz Barbuy em 29/07/2019) 
 

https://www.acadciencias.org.br/post/135/manifesta%C3%A7%C3%A3o-de-apoio-%C3%A0-diretoria-do-
instituto-nacional-de-pesquisas-espaciais

Oportunidades
 
 

1. Senior Software Engineer

(Comunicado por Tiago Ribeiro de Souza em 01/08/2019)
 

O projeto LSST esta com vagas abertas para Engenheiro de Software Senior e Engenheiro de Software.

A posição é para trabalhar na sede do projeto, em La Serena, no Chile. Mais detalhes podem ser encontrados nos links
abaixo.
 

https://recruiting2.ultipro.com/SPA1004AURA/JobBoard/3a88e9d0-e68e-418e-9433-
d36443ba8c5b/OpportunityDetail?opportunityId=ae2abb55-f181-4152-9593-e14d062bfbe9

https://recruiting2.ultipro.com/SPA1004AURA/JobBoard/3a88e9d0-e68e-418e-9433-
d36443ba8c5b/OpportunityDetail?opportunityId=ae2abb55-f181-4152-9593-e14d062bfbe9
 

Nota de Falecimento
 

(Comunicado por Denise R. Gonçalves em 31/07/2019)
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https://recruiting2.ultipro.com/SPA1004AURA/JobBoard/3a88e9d0-e68e-418e-9433-d36443ba8c5b/OpportunityDetail?opportunityId=ae2abb55-f181-4152-9593-e14d062bfbe9


Alguns vivem pouco mas deixam marcas profundas. Este é o caso da Nanci Solange Prado Sabalisck que faleceu em 10-11-
2018 aos 58 anos em Tenerife. Ela fez graduação em física nas Faculdades Oswaldo Cruz em São Paulo e sua grande paixão
era um dia ser doutora. Estudamos juntas no INPE durante o mestrado e no IAG durante o doutorado em meados dos anos
80-90. Ela trabalhava com formação estelar e fez o mestrado (Mapas no contínuo de rádio na frequência de 22 GHz das
regiões HII RCW57 e W49) e doutorado (Estudo de Regiões HII com alta resolução) sob a supervisão
da Dra. ZulemaAbraham em 1988 e 1995, respectivamente. 

Quem conviveu com a Nanci no INPE e IAG provavelmente se lembra dela e da sua querida moto 125 que dirigia por toda
São Paulo. Com a moto ela pegava a estrada para observar no radio observatório em Atibaia onde passou muitos dias de sua
vida de estudante. Nanci tinha um senso de humor especial, um sorriso contagiante e um coração enorme. 

Durante o seu doutorado ela fez pesquisa nas Ilhas Canárias com o Dr. Guillermo Tenorio Tagle, se apaixonou pelo
espanhol Oriol e não mais voltou para trabalhar no Brasil depois do seu doutorado. 

Dejando la mitad del corazón en Brasil, empezó su etapa española, primero como colaboradora postdoctoral en el IAC y
posteriormente como postdoc en la Universidad de Las Palmas, trabajando en espectroscopía de cometas,  estudios del
medio interestelar e Intergaláctico y eninstrumentación.

En 2002 comenzó una nueva faceta como profesora e investigadora de la Universidad de la Laguna (ULL) donde
trabajó enfísica  de materiales haciendo síntesis y caracterización estructural y dieléctrica de compuestos  cristalinos
inorgánicos dentro del grupo “Crecimiento, caracterización y Difracción de materiales dieléctricos “. 

Su pasión docente y divulgativa se hace patente desde que en 1997, comenzó llevando a todas las islas un planetario viajero,
así como en suparticipación en un proyecto televisivo de astronomía en Canarias que desarrolló con otros compañeros
astrofísicos en 1997. Mucho más que una profesora, casi una madre para sus alumnos, llegó a desarrollar una gran cantidad
de experimentos para facilitarles el aprendizaje.

Quienes tuvimos la suerte de compartir su etapa española hemos quedado marcados por su gran calidad humana, suincreíble
capacidad de trabajo y su caipirinha. Recordaremos siempre su constante preocupación y desvelo por cuantos la rodeaban,
desde su marido Oriol y su hija Nuria hasta sus alumnos (a los que llevaba chocolatinas en los exámenes para que tuvieran
energía).

Nanci era cariñosa, entrañable, siempre con una palabra especial para los que la necesitaban. Durante su larga enfermedad
nunca dejó de animar y consolar a quienes la rodeaban. De las personas cuyo paso por este mundo dejan huella, Nanci es,
sin duda, una de las más especiales. En palabras del poeta español Antonio Machado, era “en el buen sentido de la palabra,
buena”.

Quem te conheceu jamais te esquecerá.

Fotos:

https://drive.google.com/open?id=1nv5yH4x8lUJ-me5sB27Kx4U2B1dC8KxQ

https://drive.google.com/open?id=1hjva3lTV2kQdP_MtISAdgAWi39Pn2zUe

Por Duilia de Mello, Isabel T. Martín Mateos e Maria de la Peña Fabiani Bendicho
 

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

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
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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