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Notas do Editor
 

A Ciência pode salvar o Brasil: 
http://www.sbfisica.org.br/v1/home/index.php/pt/acontece/1097-a-ciencia-pode-salvar-o-brasil

Informes da Diretoria
 

1. XLIV Reunião Anual da SAB

Devido à pandemia que assola o País, comunicamos à sociedade que a XLIV Reunião Anual da SAB, que aconteceria em setembro próximo, está
cancelada.

2. Apoio Emergencial 
 

Aos associados Aspirantes e Efetivos:

Neste momento difícil pelo qual passamos é importante que reforcemos nosso senso de solidariedade e empatia. Tendo isso em vista,
gostarímos de saber dos associados que estejam em seus programas de mestrado, doutorado ou postdoc:

1) Como está indo a sua pesquisa em relação ao período anterior à pandemia?
2) Seu projeto foi interrompido por conta da COVID-19?
3) Sua relação com o/a orientador/a está mais dificil por ser feita somente via Internet?
4) De que maneira a SAB pode ajudá-lo/a particularmente nesse momento?
5) Você vê seus planos de carreira alterados por conta da epidemia? De que forma?

Gostaríamos de ouvir de vocês sobre estes aspectros e outros mais que considerarem importantes. Respondam nesta ordem, de 1 a 5, e
acrescentem outros comentários que acharem pertinentes. 

Mensagens podem ser enviadas para secsab@sab-astro.org.br e, no campo de assunto, coloquem SAB/PANDEMIA.
 

3. Vakinha Virtual

É muito importante que a nossa comunidade apoie as pessoas mais vulneráveis. Segue, abaixo, uma das maneiras de ajudar.

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-aos-povos-indigenas
 

Informes da Comunidade

1. IAU Outreach Visitor Program 2020 (2nd Edition)

(Comunicado por Eduardo Monfardini Penteado em 18/05/2020)

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do programa IAU *Outreach Visitor*. Dada a situação atual que impede candidatos de
viajarem com segurança para o Japão, país sede do *Office for Astronomy Outreach* (OAO), essa edição será em "modo híbrido", uma primeira

mailto:secsab@sab-astro.org.br
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fase de colaboração remota seguida de uma visita presencial, que ocorrerá quando as medidas de segurança permitirem.

Aplicações até 1 de junho de 2020.

Mais informações:
https://www.iau.org/public/oao/oao_visitors/
https://www.iau.org/public/oao/oao_visitors/?fbclid=IwAR2GSERfiyJZkDQgouf5jpOkVFy0SorXP9Dv0fo0ezu-h04jRf9YjONqQGw

2. Oportunidade de ação voluntária junto ao IAU - Office of Astronomy for Development

(Comunicado por Eduardo Monfardini Penteado em 18/05/2020)

Office of Astronomy for Development*(OAD), da União Astronômica Internacional, procura por interessados em colaborar voluntariamente em
diversas ações, as quais podem ser encontradas reunidas no recém lançado Volunteer Portal.

São bem vindos voluntários de todas as partes do mundo e com diferentes origens e experiências, e que desejam contribuir para a visão
''Astronomia para um mundo melhor''. Não é necessário ter formação em astronomia ou ciências.

Mais informações:
http://www.astro4dev.org/volunteers/

Volunteer Portal
https://ddi.iucaa.in/OVP

3. Conheça astrônomos e astrônomas da IAU

(Comunicado por Eduardo Monfardini Penteado em 18/05/2020)

Enquanto o mundo luta para conter a disseminação do COVID-19, muitos programas de divulgação da IAU estão sendo adaptados a uma
estrutura totalmente on-line, numa tentativa de ajudar a enfrentar essa pandemia e seus efeitos colaterais na sociedade.

Com o projeto "Conheça astrônomos e astrônomas da IAU!", busca-se facilitar a realização de encontros virtuais entre astrônomos da IAU e
professores, estudantes, pais e o público em geral para um bate papo sobre ciência, a importância da astronomia para a sociedade e a escolha
da astronomia como uma carreira profissional.

*National Outreach Coordinator *Brasil e *Office for Astronomy Outreach* estão identificando membros da IAU que tenham interesse em
participar da iniciativa.

Convidamos a comunidade astronômica brasileira e ver mais detalhes no link indicado e, caso tenha interesse em participar, preencher o
formulário que segue.

Mais informações:
https://www.iau.org/public/meettheiauastronomers/

Formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj4UO7bNbDOutbvokhNIEgmk8prO6M3qRPR4pPXcK_PMdqXw/viewform

4. Chamada à Ação dos Escritórios da IAU por ocasião dos efeitos do COVID-19

(Comunicado por Eduardo Monfardini Penteado em 18/05/2020)

Em decorrência dos efeitos da pandemia, e acreditando que a comunidade astronômica possui uma ampla expertise em diversas áreas e
recursos que podem ser usados para ajudar a superarmos a atual situação em que vivemos, os Escritórios da IAU (OAD, OAO, OYA, OAE)
lançaram a iniciativa "*Call to Action*", com o intuito de coletar e compartilhar material  de atividades online sobre astronomia e ciências
relacionadas que possam ser utilizadas durante a quarentena, especialmente por crianças e jovens, como material de aprendizado e
entretenimento.

Caso você deseje compartilhar recursos, basta preencher o formulário:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfknd4PlEi-AuxVT3PFW3otmVhgy6vVkbHfEDfjJgVIE50FEw/viewform

O material já disponível pode ser encontrado aqui:
https://docs.google.com/document/d/1RgKVmO-JkuiWMV55syx3EwUS2-hnYcJ72Ks3HLKex2A/edit#heading=h.mg6ezve8l67j

Mais detalhes:
https://www.iau.org/public/callforonlineresources/

Oportunidades
 

1. Oportunidade de Bolsa de Doutorado em Engª Mecatrônica aplicada à Astronomia

(Comunicado por José Roberto Godoy em 18/05/2020)

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  doutorado na área de Engenharia Mecatrônica aplicada à Astronomia, para trabalhos no projeto GMT".
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 Para consultar o edital na íntegra, acesse o link:
http://www.gmt.iag.usp.br/oportunidades

Período de inscrições: 22/05 a 29/05/2020
Resultado final: 05/06/2020, a partir das 14h00
Início da vigência da bolsa: 10/07/2020

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

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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