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Informes da Diretoria

1. Reunião Anual da SAB

A programação atualizada 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/

Pedimos aos colegas que verifiquem com cuidado as informações disponíveis e nos comuniquem imediatamente caso notem
inconsistências. Os autores que requisitaram talks e não tiveram suas demandas atendidas por favor verifquem se os seus
nomes aparecem na Sessão de Pôster.

 

Informes da Comunidade
 

1. Curso de Formação de Professores da SAB

(Comunicado por COMED/SAB em 16/08/2019)

http://www.iag.usp.br/astronomia/minicursosab

Organização: Elysandra Figueredo (IAG/USP),  Rosely Vieira de Sousa (IAG/USP) e Alan Alves Brito (UFRGS)

Cartaz do Curso: https://drive.google.com/open?id=1U68HDgsB29o6eVdWB5QDFWkbP60Bmgko
 

Eventos
 
 

1. Conference Magnetic Fields in the Universe VII - 1st Announcement

(Comunicado por Elisabete Dal Pino em 22/08/2019)

Dear Colleague,

It is our pleasure to invite you to come to the 7th addition of the Magnetic Field in the Universe Conference, that this time is
going to be held in a beautiful location of Quy Nhon, Vietnam.

The series is known for bringing together experts involved in Astrophysical Plasmas: from stars and compact objects to the
large scale structures of the Universe.



The goal of this series is to provide ample exchange of the new results and recent progress in these distinct but closely
related research areas and provide the new generation with a broad perspective of the field. It has allowed cross-pollination
of disciplines. Please see more information at the conference site:

https://www.icisequynhon.com/conferences/2020/magnetic_fields/

The presentations at the conference include a mixture of invited talks, contributed talks and posters. Poster sessions are a
very important component of the conference and, apart from having extended poster sessions, we  expect to give time for
the poster presenters to advertise their results at the oral sessions. We invite you to submit abstracts for contributed talks
and posters register for participating in the conference work at the conference site. Please circulate this announcement
among the interested researchers.

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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