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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)

Eventos 
 

1. Reunião Argentino-Brasileira de Gravitação, Astrofísica e Cosmologia: data limite e apoio
financeiro

(Comunicado por Martín Makler em 02/03/2020)

Prezado/as:

Gostaria de informar que o prazo de inscrição, submissão de resumos e solicitação de apoio financeiro para o GrACo (IV
Reunião Argentino-Brasileira de Gravitação, Astrofísica e Cosmologia) foi prorrogado até o dia 9 deste mês. Esse evento será

mailto:rrdecarvalho2008@gmail.com


realizado em Buenos Aires, de 22 a 24 de Abril.

Existe a possibilidade de obter auxílio financeiro para estudantes de fora da Argentina.

Seguem abaixo mais informações.

IV Reunión Argentino-Brasileña de Gravitación, Astrofísica y Cosmología

The fourth edition of the Argentine-Brazilian Meeting on Gravitation, Astrophysics and Cosmology (GrACo IV), will be held in
Buenos Aires, Argentina, on April  22 - 24 (2020)  at the Auditorium of CAECE, Avenida de Mayo 866, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. The meeting will include invited talks by well-known specialists on topics of particular relevance and
contributed talks and posters.  

We would like to inform you that the deadline for registration has been extended until March 9th, the last day for
Registration. 

- Registration closure: March 9th, 2020  <<< NEW DEADLINE  >>>
- Abstract submission & Registration Fee Payment (*): March 15th, 2020

(*) Please see the website for instructions.

A limited amount of funding will be available for supporting the participation of master and  doctoral fellows. To apply for
these funds, please send an e-mail to graco4@iafe.uba.ar, before Registration closure,  briefly explaining (up to 200 words)
your interest on the meeting and the reasons for your request, please also attach your CV.

        • All relevant information regarding the meeting will be appearing in the website: www.iafe.uba.ar/graco4
        • Please, do not hesitate to contact us for any question through the e-mail address: graco4@iafe.uba.ar

We look forward to meeting you in Buenos Aires,

LOC (Argentina)
Javier Badía - Cecilia Bejarano - Gabriel Bengochea - Rafael Ferraro (chair) - Susana Landau - María José Guzmán

www.iafe.uba.ar/graco4

Fourth Argentinian-Brazilian Meeting on Gravitation, Astrophysics and Cosmology
(GrACo IV)
Buenos Aires, 22-24 April, 2020

 
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

http://webmail.sab-astro.org.br/ensignia/src/compose.php?send_to=graco4%40iafe.uba.ar
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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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