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NOTÍCIAS
OAD - Convite à apresentação de
Propostas 2017
O convite à apresentação de propostas OAD
2017 é um processo em duas fases. Durante
a Fase 1, as Task Forces selecionaram
propostas vindas dos Centros Regionais. A
equipa do OAD e os Centros Regionais (e
outros colaboradores externos)
trabalharam com as equipas selecionadas
durante a Fase 2 para melhorar as
propostas. As propostas finais revistas
foram submetidas ao OAD até 15 de
setembro de 2017 e atualmente estão a ser
analisadas pelas Task Forces.
Saiba mais no site OAD

Workshop Space Awareness
O OAD, o projeto europeu Space
Awareness, o Instituto Etíope de Ciências
Espaciais e Tecnologia (ESSTI) e o Centro
Regional Etíope de Astronomia para o
Desenvolvimento organizaram um
workshop internacional sobre Educação
Espacial e Divulgação.O evento
foioficialmente lançado pelo Ministro de
Estado de Ciência e Tecnologiada Etiópia,

Prof. Afework Kassu, e nele participaram
representantes da União Africana,
astrónomos, especialistas em espaço,
professores e estudantes.
Saiba mais no site OAD

A Despedida de Eli Grant
O OAD despediu-se da Dra. Eli Grant,
membro da equipa desde fevereiro de
2015. Eli trazia uma base interdisciplinar em
estatística, ciências do comportamento e
política social e apoiou a gestão,design,
implementaçãoe avaliação de projetos no
OAD. Eli conta com mais de dez anos de
experiência de trabalho no governo, no
meio académico e no sector sem fins
lucrativos em questões relacionadas com a
saúde, o desenvolvimento internacional, a
justiça criminal, a educação e a igualdade
de género. Iremos sentir a sua falta, mas
desejamos-lhe o melhor para os seus
empreendimentos futuros.

Dados e Desenvolvimento
O OAD está a manter contactos com
economistas na área do desenvolvimento
da RESEP (Research on Socio-Economic
Policy), na Universidade Stellenbosch, África
do Sul. Através de uma série de palestras e
discussões, o OAD e a RESEP estão a
explorar terrenos comuns entre a
astronomia e a economia, como a partilha
de competências. Por exemplo, os
astrónomos, usam técnicas de classificação
de imagens que podem ser aplicadas por
economistas ao usar dados de satélite para
estudar condições socioeconómicas.
Saiba mais no site OAD

PROJE
PROJETOS
- NOVIDADES
O OAD financiou 20 projetos em 2017 - 9 projetos em TF1 (Universidades e Investigação), 6
projetos em TF2 (Crianças e Escolas), 5 projetos em TF3 (Público). Os projetos estão a meio
dafase de implementação. Em baixo, algumas das imagens enviadas. Para mais novidades,
visite o site OAD

CENTROS REGIONAIS - NOVIDADES
•

O ROAD dos Andes organizou o encontro "Aula Bajo las Estrellas", uma iniciativa para
reunir professores do ensino primário e secundário que fazem astronomia na sala de

aula.
•

O ROAD e LOAD Árabes realizaram uma série de aulas de Astronomia organizadas por
membros da Sociedade de Astronomia da Jordânia (JAS) e da União de Astronomia e
Ciências Espaciais Árabe (AUASS).

•

O ROAD da África Oriental e o ESSTI,em colaboração com a Embaixada dos EUA em
Addis Abeba,organizaram,no dia 7 de agosto,uma palestra pública com o exastronauta dos EUA Leland Melvin, com a participação de mais de 600 pessoas.

•

O ROAD do Leste Asiático e Centro de Língua Chinesa esteve envolvido no evento
Meteorites China - conferência, workshop e exposição sobre o significado científico e
cultural dos meteoritos, de 15 a 17 de setembro de 2017, na Universidade Duke
Kunshan.

•

O Centro de Língua Portuguesa está a trabalhar no desenvolvimento de uma
colaboração de investigação entre o Brasil, Cabo Verde, Portugal, Moçambique e
outras ilhas em todo o mundo.

•

O NARIT, que coordena o ROAD do Sudeste Asiático, organizou a Optical Design
Summer School e o ITCA Colloquium on Astronomy for STEM Education.

•

O ROAD do Sudoeste Asiático e Ásia Central está a coorganizar a conferência regional
da UNESCO “Astronomical Heritage of the Middle East” de 13 a 17 de novembro de
2017,em Yerevan, Arménia.

•

O ROAD da África do Sul está aorganizar oworkshopAstroLab,de 6 a 11 de novembro
de 2017, na Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia em Bulawayo, no
Zimbabwe. Será seguido pela formação GTTP (Galileo Teacher Training Program), de
13 a 17 de novembro de 2017.

•

O ROAD da África Ocidental coorganizoua Escola Internacional de Verão para Jovens
Astrónomos da África Ocidental (WAISSYA),de 31 de julho a 6 de agosto de 2017, em
Accra, Ghana.

Mais informações no site OAD

ENCONTROS E VISITANTES
•

A Prof. Cherryl Walker e o Dr. Davide Chinigo do Departamento de Sociologia e
Antropologia Social da Universidade Stellenbosch visitaram o OAD para discutirem
colaborações. A Prof. Walker é DST/NRF SARChI Chair em The Sociology of Land,
Environment and Sustainable Development.

•

Tawanda Chingozha juntou-se ao OAD,a tempo parcial,em agosto, como OAD fellow. É
estudante de doutoramento em Economia de Desenvolvimento no grupo RESEP
(Research on Socio-Economic Policy) da Universidade Stellenbosch. Esta colaboração
faz parte de um esforço para fortalecer os vínculos com economistas na área do
desenvolvimento.

•

Diaz-Merced coordenou uma experiência de eclipse para crianças cegas da Athlone
School for the Blind, durante o eclipse solar total de agosto, nos EUA. O eclipse foi
observado usando métodos alternativos de perceção.

•

Paul Anthony Wilson, fellow OAD,projetou a arquitetura doAstronomy Data Science
Toolkit, um projeto com o objetivo de construir uma ponte entre a astronomia e a
ciência de dados.

•

McBride ganhou uma bolsa para participar no curso AAAS-TWAS sobre Ciências
Diplomáticas, de 21 a 25 de agosto de 2017, em Trieste, Itália.

•

Diaz-Merced viajou para o Chile (pela Universidad Diego Portales em Santiago, Chile)
para participar num workshop sobre sonificação. Durante a viagem, visitou escolas e
deu uma palestra pública.

•

Govender participou num workshop sobre Educação em Astronomia na Tailândia e
deu uma palestra sobre o trabalho do OAD e das suas regiões. Tudo como parte da
inauguração do Centro Internacional de Formação em Astronomia da UNESCO,
coordenado pelo NARIT, que coordena o ROAD do Sudeste Asiático.

•

Venugopal representou o OAD no SKA Ministerial Meeting no Ghana,bem como no
lançamento do novo radiotelescópio e Observatório Rádio do Ghana.

•

Govender, McBride e Venugopal participaram na palestra "Science, SKA and Big Data:
Can Africa Lead?" pelo Dr. Bernie Fanaroff,naUniversidade Stellenbosch.

•

Annika Mueller, estagiária autofinanciada da Alemanha, trabalhou voluntariamente
como designer gráfico no OAD em agosto. Continua a contribuir como voluntária a
partir da Alemanha.

PRÓXIMOS EVENTOS
Noite Internacional de Observação da Lua
28 de outubro de 2017
em todo o mundo
http://observethemoonnight.org/
WorkshopRegional AstroLab
6 a 11 denovembro de 2017
Bulawayo, Zimbabwe
http://southernafrica.astro4dev.org/
Fórum Mundial de Ciência 2017
7 a 11 de novembro de 2017
Jordânia
http://worldscienceforum.org/

Património Astronómico do Médio
Mé
Oriente
13 a 17 de novembro de 2017
Yerevan, Arménia
http://unesco.aras.am/index.php
.Astronomy 9 (Dot Astronomy 9)
9
14 a 17 de novembro de 2017
Cidade do Cabo, África do Sul
http://dotastronomy9.saao.ac.za/
Segunda Escola Árabe de Astrofísica de Inverno (AWSA-II)
19 a 25 de novembro de 2017
Ifrane, Marrócos
http://awsa.ar-as.org/awsa2/
Fórum
rum de Ciência da Africa do Sul(SFSA
Sul
2017)
7 a 8 de dezembro de 2017
Pretória, África do Sul
http://www.sfsa.co.za/astronomy-for-development-a-discussion-on-inclusion/
http://www.sfsa.co.za/astronomy
CAP2018 - Communicating Astronomy with the Public (Comunicar a Astronomia ao Público)
24 a 28 de março de 2018
Fukuoka, Japão
http://www.communicatingastronomy.org/cap2018/

Tem sugestões ou comentários sobre a newsletter OAD? Por favor, envie-nos
nos um email

