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Informes da Comunidade
 

1. Seleção para o mestrado em astronomia na UTFPR/Curitiba

(Comunicado por Rubens E. G. Machado em 22/05/2020)
 

De 22/05/2020 a 15/06/2020 estarão abertas as inscrições para o Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (PPGFA-UTFPR), em Curitiba.

O edital de seleção e outras informações encontram-se na página do programa:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgfa

Eventos
 

1. Online Summer School for Time Domain Science

(Comunicado por Gustavo Rojas em 28/05/2020)
 

Applications are now being accepted for the online GROWTH astronomy school “The Dynamic Universe at all Wavelengths”. The school will
include live webinars and interactive virtual workshops scheduled on Aug 17-21, 2020.

This school is designed for graduate and advanced undergraduate students with strong research interests in time-domain astronomy.
Selected candidates will be introduced to a wide range of observational techniques and data analysis tools for transient follow up at X-ray, UV,
optical, infrared and radio wavelengths.

The 5-day program will engage students via live webinars (lectures and discussions) that introduce a topic, followed by live interactive
workshops during which students will work with Python notebooks and data from observatories from around the world.

To learn more and apply, go to
http://growth.caltech.edu/growth-school-2020.html

*The application deadline is July 1st, 2020.*
The educational resources from previous GROWTH schools are available on our website at http://growth.caltech.edu/astronomy-school.html .

GROWTH (http://growth.caltech.edu: Global Relay of Observatories Watching Transients Happen) is an international collaboration
in astronomy led by Caltech that conducts frontier research in time-domain astronomy.

Questions can be sent to growth.astro.school@gmail.com

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)
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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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