
 

Comunicações da SAB
23 de abril de 2020  - Nº 847

Editado por Alan Alves Brito

 

Informes da Diretoria
1. Marcha Virtual pela Ciência 2020

Segue, mais abaixo nesse Informe, mais detalhes da Marcha Virtual pela Ciência promovida pela SBPC. É de extrema
importância que haja engajamento da nossa comunidade.

2. Revista Brasileira de Astronomia

A sexta edição da Revista Brasileira de Astronomia, projeto de divulgação em ciências da SAB, já está disponível. Esse
número encontra-se aberto para todas e todos:

https://sab-astro.org.br/wp-content/uploads/2020/04/RAB-6_online.pdf

Boa leitura, enviem por favor o link ao máximo possível de pessoas e se cuidem todxs.

 

Informes da Comunidade 
 

1.  Chamada de propostas para o Observatório do Pico dos Dias

(Comunicado por Maximiliano L. Faundez Abans em 06/04/2020) 

Semestre 2020B - setembro de 2020 a fevereiro de 2021 . 

Data limite para a apresentação de propostas: 30 de abril de 2020, às 24h de Brasília 

Iniciou-se no dia 01º de abril de 2020, a chamada para envio de pedidos de tempo nos telescópios do Observatório do Pico
dos Dias para o semestre 2020B. 

Informações detalhadas sobre a chamada e o formulário eletrônico podem ser encontradas no link abaixo: 

[ http://lnapadrao.lna.br/OPD/chamadas/2020B/2020B-tempo-opd |
http://lnapadrao.lna.br/OPD/chamadas/2020B/2020B-tempo-opd ] 

Em caso de dúvidas gerais sobre a submissão dos projetos, os usuários  podem contactar a SECOP (opd.secop@lna.br).

2. Proceedings da XLIII Reunião Anual da SAB disponível para consulta online

(Comunicado por Helio J. Rocha-Pinto em 17/04/2020)

https://sab-astro.org.br/wp-content/uploads/2020/04/RAB-6_online.pdf
http://lnapadrao.lna.br/OPD/chamadas/2020B/2020B-tempo-opd
http://lnapadrao.lna.br/OPD/chamadas/2020B/2020B-tempo-opd
http://webmail.sab-astro.org.br/ensignia/src/compose.php?send_to=opd.secop%40lna.br


O Boletim da SAB no. 32, correspondente aos Proceedings da XLIII RASAB, já está disponível para consulta e download de
contribuições individuais no endereço https://sab-astro.org.br/sab/publicacoes/boletim-da-sab-vol-32/

3. Recompilação dos Proceedings da XLII Reunião Anual da SAB

(Comunicado por Helio J. Rocha-Pinto em 17/04/2020)

O Boletim da SAB no. 31, que corresponde aos Proceedings da XLII RASAB teve de ser recompilado após a verificação de um
erro na numeração das páginas. Isso afetou o número de página da maioria das contribuições. Anteriormente, apenas o
volume inteiro estava disponível para download. Atualmente, cada artigo individual, com link próprio, pode ser acessado a
partir do endereço https://sab-astro.org.br/sab/publicacoes/boletim-da-sab-vol-31/

4. Marcha Virtual pela Ciência 

(Comunicado pela SBPC em 19/04/2020)

Muito importante o engajamento do máximo possível de sócias/os.

Marcha Virtual pela Ciência - 2020
Data: 7 de maio
 
Caros colegas das sociedades científicas,
 
O ano de 2020 trouxe para o mundo inteiro um desafio de enormes proporções: vencer a pandemia causada pelo
coronavírus.  Esta é uma luta de toda a humanidade, e a ciência é uma das principais armas e a esperança de todos está
depositada nela.
 
A proposta que apresentamos aqui é para que realizemos, no próximo dia 7 de maio, a  Marcha Virtual pela Ciência no Brasil
– 2020 . Ela ocorrerá ao longo de todo o dia e será constituída por algumas atividades nacionais comuns e por outras ações
definidas e organizadas por estado ou região ou, ainda, por setores específicos (áreas profissionais, sindicais, empresariais,
comunitárias etc). A Marcha terá como temas principais os maiores desafios da ciência brasileira atualmente: ajudar a vencer
a pandemia da COVID-19 e conquistar recursos adequados para a pesquisa, educação, saúde e desenvolvimento sustentável.
 
Este ano a Marcha será virtual.

Estamos propondo quatro eixos principais em torno dos quais suas atividades se organizem:
 
#FiqueEmCasaComCiência: a importância do isolamento social, recomendado pela OMS, sociedades científicas e da área
da saúde, cientistas, médicos e especialistas;
 
#CiênciaéInvestimentoEssencial: a crise da ciência no Brasil e a redução drástica dos recursos para CT&I, em particular
recursos que ajudem no enfrentamento da grave crise sanitaria e econômica;
 
#EducaçãoeDemocracia: o desmonte dos sistemas de educação, em particular pela ação da Emenda Constitucional 95, e
as ameaças antidemocráticas à liberdade de ensino e pesquisa;
 
#PactoPelaVida: a necessidade de enfrentar a crise econômica com medidas emergenciais e de longo prazo, que apoiem,
em particular, as camadas mais pobres e vulneráveis da população e reduzam a desigualdade social e econômica do país.
 
A grade proposta de programação comum para todo o país, no dia 7/5, é a seguinte:

1.      10h30-12h: Painel nacional sobre a pandemia da COVID-19
2.      Meio-dia: Tuitaço
3.      15h-16h30: Painel nacional sobre a ciência brasileira e seu financiamento
4.      18h: Tuitaço
 
Em horários variados poderão ser feitas inserções curtas com depoimentos sobre o enfrentamento da pandemia e em defesa
da ciência. Serão produzidos por  pesquisadores de todas as áreas, intelectuais, empresários, trabalhadores, artistas, pessoas
representativas de entidades e setores da sociedade civil, parlamentares, jornalistas, ativistas,  autoridades, estudantes e
pessoas em geral.
 
Nos demais horários. ao longo do dia, cada estado (ou região) ou setor específico poderá organizar outras atividades para
alcançar e envolver o seu público-alvo (como lives, paineis, palestras, entrevistas, exibições culturais, depoimentos,
documentários, etc)  com temas relacionados com os 4 grandes eixos propostos. Em cada estado, a SBPC está buscando
organizar comitês locais para a organização da Marcha.
 
Estamos convidando, portanto, sua entidade, universidade, IFES, instituição científica, ONG, empresa,  etc, e a você mesmo,
para se integrar e participar desta Marcha Virtual importante para a ciência brasileira e para o enfrentamento da crise atual
do país.
 

https://sab-astro.org.br/sab/publicacoes/boletim-da-sab-vol-32/
https://sab-astro.org.br/sab/publicacoes/boletim-da-sab-vol-31/


Solicitamos que se manifestem sobre a possibilidade de contribuir das seguintes formas:
 
1.      Na ampla divulgação da Marcha em sua área ou região de atuação;
2.      Na participação em Comitês Locais (ou por setor) para a organização da Marcha;
3.      No apoio à  infra-estrutura local, em particular na comunicação;
4.      Na participação na programação local ou setorial;
5.      No apoio à gravação e difusão de vídeos e inserções curtas relacionadas com a Marcha.
 
Por favor, nos informem para o email presidencia@sbpcnet.org.br sobre a disposição de sua entidade ou instituição de
participar da Marcha e para adicionar comentários ou sugestões.
 
No início desta próxima semana enviaremos material de divulgação nacional emais detalhes sobre as programações nacional
e locais, na medida em que forem sendo definidas.
 
Muito obrigado e abraços,
 
Ildeu de Castro Moreira – Presidente da SBPC                                             
 
Cláudia Linhares Sales - Secretária da SBPC
 
Luciano  Mendes de Faria Filho - Secretário Regional da SBPC-MG

Oportunidades
 

1. Bolsa de Pós-Doutorado em Engª de Sistemas para trabalhos no Projeto GMT

(Comunicado por José Roberto Godoy em 14/04/2020)

O  Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo
(IAG/USP) dispõe de uma oportunidade de bolsa de  pós-doutorado na área de Engenharia de Sistemas aplicada à
Astronomia, para trabalhos no projeto GMT".

Para consultar o edital na íntegra, acesse o link:
http://www.gmt.iag.usp.br/oportunidades

*Período de inscrições:* 14/04 a 24/04/2020
*Resultado final:* 08/05/2020, a partir das 14h00
*Início da vigência da bolsa:* 10/06/2020
 

2. Pós Graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais abre Edital para Bolsa de Estágio Pós-
Doutoral do Programa de Fomento PNPD da CAPES
(Comunicado por Adriana Valio em 22/04/2020)

Interessados têm até o dia 26 de abril para se candidatar

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) está com as inscrições abertas para candidatura a uma vaga de bolsa de
estudos, em nível de Pós-Doutorado, no Programa de Pós Graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais. As inscrições
vão até o dia 26 de abril e os interessados podem conhecer o edital completo neste link.

De acordo com a Coordenação do Programa de Pós Graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais(PPGCAGE), em
parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UPM, a bolsa está vinculada ao Programa Nacional de Pós-
Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PNPD/CAPES).
A bolsa tem prazo mínimo de 12 (doze) meses, com possibilidade de renovação. Para inscrição, além do título de doutor na
área do programa e comprovações de publicações relevantes, os interessados devem apresentar projeto de pesquisa, plano
de atividades, cronograma, currículo Lattes, a ficha de inscrição preenchida e Carta de Declaração de Vínculo Empregatício.
Importante!!! Enviar toda a documentação para esses e-mails:

cage.pos@mackenzie.br, luciola@craam.mackenzie.br e adrivalio@gmail.com
Resultados: dia 28 de abril, podendo ser prorrogado, caso necessário.
Para conhecer todas as informações, obter o edital completo, a ficha de inscrição e outros materiais de apoio, acesse a área
de pós-graduação de mestrado e doutorado em Pós Graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais da UPM.

 
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.

mailto:presidencia@sbpcnet.org.br
http://www.gmt.iag.usp.br/oportunidades
https://www.mackenzie.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado/sao-paulo-higienopolis/ciencias-e-aplicacoes-geoespaciais/
mailto:cage.pos@mackenzie.br
mailto:luciola@craam.mackenzie.br
mailto:adrivalio@gmail.com
https://www.mackenzie.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado/sao-paulo-higienopolis/ciencias-e-aplicacoes-geoespaciais/


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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