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Informes da Diretoria
 

1. Consulta à Comunidade 

Prezados(as) Sócios(as)

Como é de conhecimento da comunidade, a nossa reunião anual (https://drive.google.com/open?id=1717OP-
Xe0ppXfhljeGmMo2T6jN3OjinT) acontecerá de 14 a 18 de setembro de 2020, sendo que o primeiro dia, 14 de setembro,
será dedicado a um curso hands-on (programa abaixo) ministrado pelo Dr. Eric Feigelson (Pennsylvania State University
Professor). Precisamos saber quem está interessado(a) em participar para que possamos preparar a logística do curso.

Por favor enviem e-mail ao Presidente da SAB, Dr. Reinaldo de Carvalho (rrdecarvalho2008@gmail.com), colocando no
assunto "SAB-2020" e manifestando interesse. Segue o programa:

9:30 - 10:30 am: Introduction to astrostatistics (lecture)

10:30 - 11:30 am: Fundamentals of statistical inference (lecture)

11:30 am - 12:30 pm: Introduction to R (tutorial) 

Lunch Time

2:00 - 3:00 pm: Density estimation or data smoothing (tutorial)

3:00 - 4:00 pm: Fitting models to data (lecture)

4:00 - 5:00 pm: Multivariate clustering and classification (tutorial)

Informes da Comunidade 
 

1. LNA tem novo Diretor

(Comunicado por Giuliana Capistrano em 27/02/2020)

Dr. Wagner José Corradi Barbosa, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), foi nomeado para o cargo de
Diretor do LNA, dia 21 de fevereiro, sexta-feira passada. Dr. Bruno Castilho deixa o cargo após 9 anos de dedicação ao
Instituto e permanece no LNA como pesquisador.

Leia a matéria completa em: 
http://lnapadrao.lna.br/noticias/lna-tem-novo-diretor
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Eventos
 

1. CAP2020 astronomy communication conference

(Comunicado por Gustavo Rojas em 27/02/2020)

Registration is now open for the CAP2020 Communicating Astronomy with the Public Conference, to be held from Sep 21-25
2020 in Sydney, Australia.

Abstract submissions for talks, posters, and workshops are invited under the theme of Communicating Astronomy for a Better
World: Environment, Culture and Peace. Limited number of grants are available for those with limited means of support.

CAP is organized by the International Astronomical Union Commission C2 and hosted by Macquarie University this year.

Deadline for abstract and grant submissions: 15 March 2020

Deadline for early registration: 31 May 2020

Contact: cap2020@oao.iau.org

Registration, abstract, and grant application details in the announcement at:
https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann20006/
 

 
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
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Diretoria: diretoriasab@sab-astro.org.br
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Secretaria da diretoria: secsab@sab-astro.org.br
Suporte ao Portal: suporte@sab-astro.org.br
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