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NOTÍCIAS 

  
Anuário 2016 do OAD  
 
A OAD lançou o seu primeiro Anuário, uma publicação 
anual que reflete sobre as atividades e projetos do OAD 
e da comunidade global durante o ano. O Anuário faz 
também o balanço dos projetos financiados em todo o 
mundo e das atividades que mais se destacaram. 
Contém ainda informações sobre o Convite Anual do 
OAD à Apresentação de Propostas. 
 
Faça o download do Anuário 2016 do OAD. 

 
 

Discurso do Diretor do OAD na ICRI 
 
O Diretor do OAD, Kevin Govender, fez um discurso na 
ICRI (Conferência Internacional sobre Infraestruturas de 
Investigação). A conferência centrou-se na cooperação 
em infraestruturas de investigação relevantes a nível 
global. Participaram peritos e dignitários, entre os quais 
o Ministro da Ciência e Tecnologia da África do Sul e o 
Director-Geral de Investigação e Inovação da Comissão 
Europeia. 
Veja o vídeo(a partir de 01:06:00) ou faça o download 
da apresentação 

 
 

Guia para Criar uma Sociedade de Estudantes de Física 

A estagiária do OAD Munira Hoosain criou um conjunto 
de recursos para ajudar os alunos a criarem os seus 
próprios clubes de Física ou Astronomia. Envie, por 
favor, o seu feedback e comentários para 
clubs@astro4dev.org. Munira é estudante de 
Astronomia na Universidade da Cidade do Cabo. 
Saiba mais no site do OAD 

 

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/downloads/
http://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/icriafrica/mediaframe/16945/indexl.html
https://icri2016.co.za/overview/profiles/mr-kevindran-govender/
https://icri2016.co.za/overview/profiles/mr-kevindran-govender/
http://www.astro4dev.org/blog/2017/01/04/a-guide-to-starting-a-physics-student-society/
http:///


Primeiro Workshop em Astronomia para a 
Acessibilidade e Inclusão 
O Grupo de Trabalho da IAU sobre Astronomia para a 
Equidade e Inclusão organizou o primeiro workshop 
interdisciplinar sobre Astronomia para Além dos 
Sentidos Comuns para a Acessibilidade e Inclusão. Foi 
uma oportunidade para desenvolver novas estratégias 
e partilhar experiências em atividades desenvolvidas 
para pessoas com deficiência. A Dra. Wanda Diaz-
Merced, investigadora do OAD, presidiu ao evento. 
Saiba mais. 

 
 

Conferência dos Centros de Ciência 

A OAD participou na conferência anual SAASTEC da 
Associação Sul-Africana de Centros de Ciência e 
Tecnologia. A SAASTEC é o principal encontro da 
comunidade envolvida em atividades científicas na 
região - incluindo, mas não apenas, centros de ciência, 
museus, equipas de divulgação das universidades e 
instituições de investigação. O tema desta conferência 
foram os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 
da ONU. 
Saiba mais no site do OAD. 

 
 

Equipa do OAD na Cidade do Cabo  
 
O OAD dá as boas-vindas aos mais recentes membros da 
equipa na Cidade do Cabo - a Dra. Vanessa McBride, 
astrónoma da África do Sul, e a Dra. Wanda Diaz-
Merced, investigadora de pós-doutoramento de Porto 
Rico. Jack Harvey, dos Estados Unidos, juntou-se 
também ao grupo para um estágio autofinanciado. 
A equipa do OAD.  
  

 
 

CENTROS REGIONAIS – DESTAQUES 
 

 O ROAD da África Oriental ofereceu formação em STEM para professores universitários 
de ciências básicas, estrategos de educação e especialistas de gabinetes de educação e 
de universidades, num programa piloto implementado com a  colaboração da 
Universidade Central da Carolina do Norte, da Divisão de Educação da NASA, da 
Universidade Mekelle, da Universidade de Adigrat, da Universidade Aksum e do Tigray 
Education Bureau. 

http://sion.frm.utn.edu.ar/iau-inclusion/?page_id=564
http://www.astro4dev.org/blog/2016/11/16/saastec-2016-conference/
http://www.astro4dev.org/aboutiauoad/oadteam/
http:///


 O LOAD Português envolve agora 29 instituições: 11 em Portugal, 11 no Brasil, 2 em 
Cabo Verde, 3 em Moçambique e 2 em São Tomé e Príncipe. 

 O NARIT, que coordena o ROAD do Sudeste Asiático, realizou o primeiro workshop de 
astrofísica como Centro Internacional de Formação em Astronomia sob o patrocínio da 
UNESCO. 

 O ROAD do Sudoeste Asiático e da Ásia Central organizou a conferência BAO-70 e a 
Escola Internacional de Verão com a participação de representantes da Geórgia, Irão, 
Uzbequistão e Turquia. 

 O ROAD da África do Sul organizou em dezembro uma escola regional de astronomia, 
patrocinada pela Universidade de Copperbelt (CBU) e pelo OAD. 

 O ROAD do África Ocidental está a organizar os estudos dark skies na Nigéria 
  

 
 

ENCONTROS E VISITANTES 
  

 Govender moderou um painel de discussão no American Corner da Biblioteca Pública da 
Cidade do Cabo. A discussão foi em torno da astronomia e das ciências espaciais, e nela 
intervieram Nadeem Oozeer, do SKA, e Jim Adams, que pertenceu à NASA.  

 Niruj Ramanujam, da Índia (NCRA-TIFR e ASI-POEC), visitou o OAD para várias discussões 
sobre as atividades na Índia. 

 Catherine Cesarsky, ex-Presidente da IAU e uma das grandes apoiantes do trabalho do 
OAD, visitou o OAD durante a sua permanência na África do Sul. 

 Govender teve um encontro com Robert-Jan Smits, Director Geral da DG Research & 
Innovation, na Comissão Europeia. 

 Venugopal participou na Reunião Regional Latino-Americana da IAU, na Colômbia, 
representando o OAD, e apresentou um workshop paralelo organizado pelo ROAD da 
região dos Andes. 

 Diaz-Merced e Venugopal participaram em outubro no 1º workshop sobre Astronomia 
para Além dos Sentidos Comuns para a Acessibilidade e Inclusão, na Colômbia.  

 Diaz-Merced participou na White House Frontiers Conference, em Pittsburg, EUA, onde 
deu uma breve palestra e conheceu pessoalmente o Presidente Barack Obama. 

 Venugopal participou no EU-Space Awareness International Space Education Workshop, 
em Leiden, representando o OAD, parceiro no projeto. 

 Govender participou em várias reuniões no Instituto Americano de Física durante a sua 
viagem a Washington, e deu uma palestra sobre o trabalho do OAD. Teve também 
reuniões com a Associação Americana de Professores de Física, a Sociedade Americana 
de Física e a Sociedade Americana de Estudantes de Física. 

 Makola e Venugopal participaram na conferência SAASTEC em KZN, África do Sul, onde 
apresentaram em conjunto o trabalho do OAD. 

 Govender participou na primeira reunião presencial do Southern African Regional Office 
Steering Committee, em Kitwe, Zâmbia. 

 McBride, Venugopal e Makola participaram no Fórum de Ciência da África do Sul, em 
Pretória, uma conferência de ciência e política.  



 Govender, representando o OAD e em conjunto com o SAAO, acolheu em Sutherland, 
onde se localiza o Grande Telescópio da África do Sul (SALT), o Alto Comissário Britânico e 
o Cônsul Geral Britânico  
 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 

Fronteiras na Física Teórica e Aplicada (FTAPS 2017) 
22 - 25 de fevereiro de 2017, Sharjah 
http://ar-as.org/ftaps2017/ 
  
Workshop Internacional de Formação em Astronomia do NARIT (NIATW) 
12 a 17 de Março de 2017, Chiang Mai, Thailand 
http://www.narit.or.th/en/index.php/niatw2017/niatw2017-ann 
  
Escola Internacional para Jovens Astrónomos (ISYA) 
8 a 19 de Maio de 2017, Addis Ababa, Ethiopia 
http://www.eorcworkshop.com/isya-home 
  
Encontro Regional da IAU da África e Médio Oriente (MEARIM IV) 
22 a 25 de Maio de 2017, Addis Ababa, Ethiopia 
http://www.eorcworkshop.com/mearim-iv-home 
  
Escola Internacional de Verão para Jovens Astrónomos da África Ocidental 
23 de Julho a 6 de Agosto de 2017, Ghana 
http://www.astrowestafrica.org/about 
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