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Nota do Editor
 

Carta de Coordenadores de Programas de Pós-graduação em Física e Astronomia enviada a Benedito Aguiar
Neto, presidente da CAPES, com críticas e sugestões aos novos critérios usados pela agência para a
distribuição de bolsas. 

https://drive.google.com/open?id=1Uecaw3oiZaIeCEBaPPDcTfvfU42KjZnF 

Informes da Comunidade 
 

1. PRORROGAÇÃO da chamada para Propostas Regulares no Gemini: Semestre 2020B 

(Comunicado por Alberto Ardila em 27 /03/2020 )
 

O Escritório Brasileiro do Gemini (BrGO/LNA) comunica que está aberta a chamada para propostas regulares para utilização 
dos telescópios Gemini no semestre 2020B.

Tempo disponível para a comunidade Brasileira em 2020B

---------------------------------------------------------------------------------------------------
* 76.6 horas no Gemini Norte 
* 71.3 horas no Gemini Sul
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Submissão de Propostas: 
 
PRORROGAÇÃO DA DATA LIMITE PARA ENVIO DE PROPOSTAS

07 de abril de 2020, às 23:59 (horário de Brasília)

Utilize a nova versão do programa Phase I Tool (PIT) para 2020B 

http://software.gemini.edu/phase1/2020B/ 
 

Mais informações

Chamada para propostas: semestre 2020B 
http://lnapadrao.lna.br/gemini/anuncios/chamada2020b 
 

Semester 2020B Call For Proposals
[http://www.gemini.edu/sciops/observing-gemini/semester-2020b-call-proposal |

http://software.gemini.edu/phase1/2020B/
http://lnapadrao.lna.br/gemini/anuncios/chamada2020b
http://www.gemini.edu/sciops/observing-gemini/semester-2020b-call-proposal


http://www.gemini.edu/sciops/observing-gemini/semester-2020b-call-proposal ] 
 

 
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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