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SOBRE O OAD       ATIVIDADES      PROJETOS       MÉDIA      JUNTE-SE A NÓS     CONTACTO  
 

 
NOTÍCIAS 

  

Convite Anual à Apresentação de Propostas 
do OAD 
Foi lançado o Convite Anual à Apresentação 
de Propostas do OAD 2016. O OAD convida à 
apresentação de propostas de projetos que 
utilizem a Astronomia como uma ferramenta 
para resolver problemas relacionados com o 
desenvolvimento sustentável. Está aberto a 
qualquer pessoa de qualquer parte do 
mundo. O prazo para as inscrições é 15 de 
Setembro. Leia o Comunicado  

 
 

http://us10.campaign-archive2.com/?u=66c129a9091b286b3646f358c&id=685472abd7&e=%5bUNIQID%5d
http://www.astro4dev.org/aboutiauoad/
http://www.astro4dev.org/activities/
http://www.astro4dev.org/funded-projects-2/
http://www.astro4dev.org/blog/category/media/events/
http://www.astro4dev.org/work-with-the-oad/
http://www.astro4dev.org/contactus/
http://www.astro4dev.org/aboutiauoad/cfp/


Palestra TED: Como encontrou um 
astrónomo cego uma forma de ouvir as 
estrelas 
A Dra. Wanda Diaz, investigadora de pós-
doutoramento do OAD, deu uma palestra no 
TEDx Vancouver. Falou sobre as técnicas de 
sonificação que usa para realizar investigação 
e do seu "sonho de um campo de ação a nível 
científico” que permita a pessoas com 
deficiência contribuir para o campo. 

Veja a Palestra TED 
 
 

Entrevista ao Director do OAD 
O diretor do OAD foi entrevistado para a 
televisão no seu encontro com o ministro da 
Ciência e Tecnologia sul-africano, em 
Sutherland. O ministro visitou vários 
projectos comunitários que surgiram graças 
ao Grande Telescópio Sul-Africano. Veja a 
entrevista  
 
 
 

 
 

NOVIDADES DOS PROJETOS 
  
 

Workshops do Observatório Virtual 
Como parte do projeto em curso 
AstroVarsity, o OAD patrocinou um seminário 
na Universidade de Zululand para dar 
continuidade ao desenvolvimento de 
capacidades para a introdução da astronomia 
no departamento de Física. O OAD e o SAAO 
também organizaram um workshop para 
professores com o objetivo de apresentar às 
escolas potenciais atividades com 
ferramentas do Observatório Virtual. Saiba 
mais sobre o projeto AstroVarsity 

 
 

http://www.ted.com/talks/wanda_diaz_merced_how_a_blind_astronomer_found_a_way_to_hear_the_stars?language=en
https://www.youtube.com/watch?v=E4cNHuyAPHk
http://www.astro4dev.org/oad-activities/astrovarsity/
http:///


Apoio à Astronomia para clubes de ciência 
Um grupo de estudantes da Universidade da 
Cidade do Cabo irá realizar atividades de apoio à 
Astronomia destinadas aos clubes de ciência das 
escolas, que incluirão a construção de telescópios 
e também observações. A equipa da universidade 
ganhou uma bolsa do OAD num concurso do 
programa NASSP que convidou à apresentação de 
propostas para projectos de apoio à Astronomia. A 
implementação das atividades está programada 
para setembro de 2016. 

 

 
CENTROS REGIONAIS – DESTAQUES 

 A região dos Andes foi apresentada à comunidade durante a CAP2016, na Colômbia. Os 
4 coordenadores ROAD andinos tiveram uma reunião com Rosa Doran, do LOAD 
Português, para planos de colaboração.  

 O ROAD e o LOAD árabes, coordenados pela União Árabe de Astronomia e Ciências do 
Espaço, têm um site dedicado, em http://aw-road.auass.com/  

 O ROAD do Leste Africano organizou uma conferência pública, pelo presidente da 
Comissão da União Africana, nas áreas de ciências do espaço e tecnologia.  

 O ROAD e o LOAD do Leste Asiático realizam mensalmente eventos Fun with Physics 
para as crianças de famílias migrantes. Há também um programa de palestra em inglês 
copatrocinado pelo EA-ROAD.  

 O LOAD Português realizou a sua conferência inaugural, na qual foram assinados os 
memorandos de entendimento pelos representantes de Portugal, Brasil, São Tomé e 
Príncipe, Cabo Verde e Moçambique.  

 O NARIT, que coordena o ROAD do Sudeste Asiática, copatrocinou, com a UST da 
Coreia do Sul e a Graduate University for Advance Studies, uma Escola de Inverno de 
Radioastronomia.  

 O Cazaquistão e o Tajiquistão juntaram-se ao ROAD do Sudoeste Asiático, após uma 
visita oficial a estes países. O SWA ROAD chama-se agora ROAD do Sudoeste Asiático e 
da Ásia Central.  

 O ROAD da África do Sul realizou cinco sessões de formação online sobre iluminação de 
qualidade. Está a ser implementado um programa piloto em duas escolas na Zâmbia.  

 O ROAD do Oeste Africano deu formação a estudantes de pós-graduação sobre como 
usar o Software CASA para investigação em Radioastronomia. Participou também na 
comemoração do Dia Mundial do Asteroide, a 30 de junho. 

  

 
 
 

http://www.star.ac.za/
http:///


ENCONTROS E VISITANTES 
  

 A Assembleia Nacional Sul-Africana aprovou uma moção de felicitação à atribuição da 
Medalha de Edimburgo a Kevin Govender e à IAU.  

 O OAD recebeu a visita de um grupo holandês (Marc Klein Wolt, Heino Falcke, Marieke 
Baan, e Eelco Keij) para discutir os potenciais aspetos do desenvolvimento do 
Telescópio Milimétrico Africano.  

 Govender reuniu-se com os altos funcionários (Robert Massey e Pamela Mortimer) na 
Royal Astronomical Society (RAS), em Londres, para discutir a expansão das bolsas RAS-
OAD.  

 Richard Atkinson, do Alto Comissariado Britânico, visitou o OAD para discutir um 
potencial projeto sobre a preservação dos aspectos históricos da astronomia na África 
do Sul.  

 Govender visitou Ian Corbett (anterior Secretário-Geral da IAU e cofundador do Plano 
Estratégico da IAU) e Ian Robson (ex-presidente do OAD Task Force 3) durante uma 
viagem ao Reino Unido para o Festival de Ciência de Edimburgo.  

 Govender apresentou as atividades do OAD ao Instituto de Física numa reunião nos 
seus escritórios em Londres.  

 Pradish Rampersadh e Gerda Botha, do SACNASP (Conselho Sul-Africano para 
Profissionais das Ciências Naturais), visitaram o OAD para discutir possíveis 
colaborações.  

 A OAD foi mencionado durante o Science and Technology Budget Vote 2016, no 
Parlamento Sul-Africano, na Cidade do Cabo.  

 Govender apresentou uma palestra plenária no Northern Spring “Interop” Meeting do 
IVOA (Observatório Virtual Internacional Alliance), em Stellenbosch.  

 Eli Grant participou na conferência CAP (Comunicando Astronomia ao Público), na 
Colômbia. Durante esse encontro, apresentou uma palestra plenária sobre o OAD, um 
workshop sobre abordagens comportamentais e moderou um painel de discussão 
sobre gestão voluntária e uma sessão sobre inovação na divulgação.  

 Makola, Grant e Venugopal participaram num Workshop, organizado pelo Dr. Eric 
Jensen, sobre Comunicação em Ciência, na Universidade de Stellenbosch. 

  

 
PRÓXIMOS EVENTOS 

  
Conferência Global Hands-On Universe (GHOU2016) e Workshop Internacional Galileo 
Teacher Training Program 
22 - 27 de agosto de 2016, Stord, Noruega 
http://handsonuniverse.org/ghou2016/second-announcement/ 
 
XV Encontro Regional Latino-Americano da IAU 
3-7 de outubro de 2016, Cartagena de Indias, Colômbia 
http://larim.unal.edu.co/ 



 
Workshop sobre Astronomia para além dos sentidos comuns para a acessibilidade e 
inclusã 
o 8 de outubro de 2016, Cartagena de Indias, Colômbia 
http://wai.unal.edu.co/information/ 
 
Workshop Internacional Space Education 2016 
18-22 de outubro de 2016, Leiden, Holanda 
http://www.space-awareness.org/en/news/space-education-international-workshop/  
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