
 

Comunicações da SAB
16 de maio de 2020  - Nº 850

Editado por Alan Alves Brito

Notas do Editor
 

Em tempos de pandemia, chamo a atenção para contribuições de colegas nossos (Wladimir Lyra, José Dias do Nascimento et al. ) ao
debate científico do assunto. Painel da SBF: Físicos e a Pandemia - https://www.youtube.com/watch?
v=4HHOuDnW2DQ&feature=emb_logo. Artigo
associado: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.09.20060053v3?fbclid=IwAR1ba-
fgPu3VtS0V1ID2e0OlTCOlXfA2yfbECLzx6bYoC1zz3Dr0U8KPoy8

Física ao Vivo: vídeo em que apresento e discuto os resultados obtidos sobre diversidade, equidade e inclusão no âmbito da
SBF: https://www.youtube.com/watch?v=ldT4OwbfCKQ. Artigo associado (Physical Review Physics Education
Research): https://arxiv.org/abs/1912.08082

Informes da Comunidade 
 

1.  Prorrogação de Inscrição - Prêmio L'Óreal-UNESCO-ABC "Mulheres na Ciência"

(Comunicado por Beatriz Barbuy em 08/05/2020) 

• Abertura das inscrições: 08 de março de 2020.
• Encerramento das inscrições: 22 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/

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.
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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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