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Informes da Comunidade
1. Conferência Communicating Astronomy With the Public adiada para 2021
(Comunicado por Eduardo Monfardini Penteado em 06/05/2020)
Devido aos recentes acontecimentos, a organização da conferência Communicating Astronomy With the Public (CAP2020), que seria realizada
em setembro de 2020, decidiu por adiar o evento para o próximo ano. Uma nova data será anunciada em 01 de Junho próximo. Submissão de
resumos e pedidos de auxílio para viagem estão temporariamente suspensos.
Mais detalhes:
https://www.communicatingastronomy.org/cap2021/

2. Prêmio L'Óreal-UNESCO-ABC "Mulheres na Ciência"
(Comunicado por Beatriz Barbuy em 26/04/2020)
•
•
•
•
•

Abertura das inscrições: 08 de março de 2020.
Encerramento das inscrições: 08 de maio de 2020.
Seleção pelo Júri: julho de 2020 (a ser confirmado).
Anúncio das vencedoras: agosto de 2020 (a ser confirmado).
Cerimônia: outubro de 2020.

Mais detalhes: https://www.paramulheresnaciencia.com.br/regulamento/

Oprotunidades
1. Oportunidade de Doutorado no Instituto de Astrofísica FORTH (Creta, Grécia)
(Comunicado por Karín Menéndez-Delemstre em 07/05/2020)
The Institute of Astrophysics of the Foundation for Research and Technology -- Hellas (IA-FORTH) announces the availability of PhD fellowships
in the four research topics described bellow under the supervision of Dr. Tanio Diaz Santos (tanio@ia.forth.gr). The selected student(s) will be
registered in the PhD program of the Dept. of Physics of the Univ. of Crete and are expected to commence by the end of 2020 or early 2021.
The net monthly fellowship stipend is 750 Euros.
IA-FORTH is located in Heraklion, at the island of Crete, Greece. It was founded in 2018 and offers a stimulating research environment, access
to unique research facilities, including Skinakas Observatory, as well as international collaborations with leading astrophysics groups at institutes
and universities across the globe. A presentation of the activities of IA-FORTH is available at:
http://www.ia.forth.gr
To apply, send your CV and a research statement specifying the project(s) of interest (see below), to: info@ia.forth.gr. The applications will be
reviewed over the following months, with a hard deadline for submitting the documents on July 31, 2020. For more information on the
application process, please contact Ms. Eleftheria Tsentelierou (info@ia.forth.gr, phone: +30-2810-394200).
For a more detailed description of the four research topics offered:
A. Star formation across the merger sequence of luminous infrared galaxies
B. Physical properties of hot dust-obscured galaxies (Hot DOGs)

C. The APEX/LABOCA FAr-IR mJy Observations of the RBGS (ALFAJOR) Survey
D. The Hot Activity in Dusty Environments Survey (HADES)
Visit:
https://www.ia.forth.gr/sites/default/files/inline-files/IA_PhD_2020_1.pdf
(tanio@ia.forth.gr).
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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
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