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Informes da Comunidade

1. Comissão de Grupos Emergentes convoca a participação da comunidade

(Comunicado por Lucimara P. Martins em 24/10/2019)

A Comissão de Grupos Emergentes da Sociedade Astronômica Brasileira tem como objetivo diagnosticar as principais 
dificuldades dos diversos pequenos grupos de pesquisa em astronomia e astrofísica no Brasil, e, a partir daí, tentar fornecer 
um ponto de partida e funcionar como interlocutora para estratégias de fortalecimento e solidificação destes grupos. Pedimos 
nesse momento a ajuda de toda comunidade para construir este diagnóstico, em duas frentes: preenchendo um formulário 
de diagnóstico e conferindo nosso levantamento de instituições.

Isso pode ser feito acessando esta página:

https://sites.google.com/view/cgesab/home

DATA LIMITE:  25 de novembro de 2019

2. 30th Texas Symposium on Relativistic Astrophysics

(Comunicado por Raul Abramo em 25/10/2019) 

Sunday 15th to Friday 20th December 2019, Portsmouth, UK

*Early-bird payment deadline extended to Friday 8th November*

The Texas meetings have covered topics such as black holes, gravitational waves, neutron stars, cosmic rays, dark matter 
and the early Universe since the first symposium, held in Dallas in 1963. Following the tradition of previous meetings, the 
2019 Symposium will cover a broad range of subjects in relativistic astrophysics.

To register online go to http://texas2019.org/

Once the online registration form is completed please pay via the University of Portsmouth online store: 
https://onlinestore.port.ac.uk/conferences-and-events/technology/icg/30th-texas-symposium-on-relativistic-astrophysics

We look forward to seeing you in Portsmouth this December!

Marco Bruni and David Wands on behalf of the Scientific and Local Organising Committees
texas2019@port.ac.uk

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

Nós respeitamos a sua privacidade e somos contra o spam. 
Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele seu recebimento acessando aqui.


