
 

 

 

SOBRE NÓS        FINANCIAMENTO         PROJETOS         JUNTE-SE A NÓS          CONTACTOS  

 

 

NOTÍCIAS 

 
 

 

Resultados do Convite à Apresentação de 

Propostas OAD 2017  

O sexto convite anual à apresentação de 

propostas do OAD já terminou e foram 

selecionados 16 projetos para receber um total 

de €112,661 em 2018. Isto inclui 6 projetos em 

TaskForce-1, 5 projetos em TaskForce-2 e outros 

5 em TaskForce-3. O OAD coligiu também a 

"lista recomendada" de propostas de projetos 

que foram aprovados pelos revisores, mas que 

não puderam ser financiados. A lista de projetos 

financiados e recomendados está disponível 

no site OAD. 
 

 

Fórum de Ciência África do Sul 2017 

No Fórum de Ciência 2017, o ministro sul-

africano de Ciência e Tecnologia, Naledi Pandor, 

entregou prémios de reconhecimento a Phil 

Charles, Patricia Whitelock, Khotso Mokhele e 

Kevin Govender, pelas suas contribuições para a 

África do Sul ter sido escolhida como 

coordenadora do OAD da IAU. Kevin Govender e 

Vanessa McBride do OAD participaram também 

numa série de painéis de discussão na SFSA 

2017. 

http://www.astro4dev.org/aboutiauoad/
http://www.astro4dev.org/aboutiauoad/cfp/
http://www.astro4dev.org/funded-projects-2/
http://www.astro4dev.org/work-with-the-oad/
http://www.astro4dev.org/contactus/
http://www.astro4dev.org/blog/2018/01/16/results-of-the-2017-annual-call-for-proposals/
http://www.astro4dev.org/
http://www.astro4dev.org/aboutiauoad/cfp/
http://www.astronomy2015.org/


 

Mais informações em  OAD  

  
 

 

 

Sessão de Brainstorming no Sci4Dev 

31 jan, 11am-12:30pm SAST, 

URL: https://zoom.us/j/698643949 

O OAD está a organizar uma sessão aberta de 

brainstorming sobre o Papel da Ciência no 

Desenvolvimento usando a astronomia como 

exemplo. A sessão faz parte da série de reuniões 

mensais que exploram o brainstorming através de 

disciplinas sobre os desafios do desenvolvimento. A 

sessão está aberta a todos e ocorrerá tanto online 

como presencialmente no auditório do SAAO. 

Mais informações em OAD  
 

 

 

Conferência Dot Astronomy 9  

A 9ª Conferência Dot Astronomy foi realizada de 14 a 

17 de novembro, na Cidade do Cabo, e organizada em 

conjunto pelo OAD e o SAAO. A Dot Astronomy reúne 

uma comunidade internacional de investigadores em 

astronomia, programadores, educadores e 

comunicadores para mostrarem e desenvolverem 

projetos com base na web, em áreas que vão da 

divulgação e educação até às ferramentas de 

pesquisa e análise de dados. 

Mais informações em OAD  
 

 

 

 

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 no final da 

fase de implementação. Em baixo, algumas das imagens enviadas. Para mais novidades, visite 

o site OAD 

http://www.astro4dev.org/blog/2017/06/06/oad-regional-offices-met-the-ethiopian-minister-of-science-and-technology/
http://www.astro4dev.org/blog/2017/12/09/science-forum-south-africa-2017/
http://www.astro4dev.org/astro4dev-ideas/
http://www.astro4dev.org/blog/2017/11/22/dot-astronomy-9-conference/
http://www.astro4dev.org/funded-projects-2/
http:///
http://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau1512/


  

 

  

 

  

 

 

CENTROS REGIONAIS - NOVIDADES 

 



 

• O ROAD dos Andes estará envolvido na organização da 41ª Escola Internacional para 

Jovens Astrónomos (ISYA) em Socorro, Santander-Colombia, de 8 a 28 de julho 

de 2018. 

• 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 coorganizou, participou e levou a cabo o projeto AstroBus-

Etiópia, um programa móvel de divulgação de astronomia. Aconteceu de 20 a 30 de 

outubro de 2017 e chegou a 10 cidades em três regiões da Etiópia. 

• O ROAD do Leste Asiático e Centro de Língua Chinesa esteve envolvido na realização 

de palestras públicas, seminários e formações na China, além das atividades regulares, 

como publicações populares, cafés ciência e visitas de crianças migrantes a escolas. 

• O Centro de Língua Portuguesa no Brasil está a organizar o programa 'Astronomia 

para todos' oferecendo aulas especiais de Astronomia e observação do céu destinadas 

ao público em geral. 

• O NARIT, que coordena o ROAD do Sudeste Asiático, participou no 9º encontro da 

Rede de Astronomia do Sudeste Asiático (SEAAN), realizado na Universidade 

Mandalay, em Myanmar, de 29 a 30 de novembro de 2017. 

• O ROAD do Sudoeste Asiático e Ásia Central coorganizou a conferência regional 

da UNESCO “Património Astronómico do Médio Oriente”, de 13 a 17 de novembro de 

2017, em Erevan, na Arménia. 

• O ROAD da África do Sul organizou um workshop AstroLab, de 6 a 11 de novembro de 

2017, na Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia em Bulawayo, no Zimbabwe. 

• O ROAD da África Ocidental organizou um workshop intensivo de uma semana em 

programação python, juntamente com o Basic Space Science (CBSS) da agência 

NASRDA, em novembro de 2017. 

Mais informações em OAD  

 

 

ENCONTROS E VISITANTES 

 

• Uma delegação da Etiópia visitou o OAD durante uma viagem oficial à África do Sul, 

que incluiu visitas a uma série de instituições de Astronomia e do Espaço. 

• Diaz-Merced foi uma das palestrantes no mini Fórum da Ciência, realizado no Centro 

de Ciências da Cidade do Cabo, em novembro. O objetivo do evento foi a parceria com 

instituições locais e agências governamentais para criar o interesse pela ciência, 

especialmente entre as crianças em idade escolar.  

https://eventos.redclara.net/indico/event/842/
https://eventos.redclara.net/indico/event/842/
http://www.iag.usp.br/astronomia/paratodos
http://www.astro4dev.org/regional-offices-activities/


 

• Diaz-Merced contribuiu para o projeto "A Message from Earth", tributo e recreação 

do Voyager Golden Record. 

• McBride deu uma palestra na Assembleia Geral Anual das Mulheres Sul-Africanas em 

Ciência e Engenharia (SA WISE), a 4 de dezembro de 2017. 

• Venugopal participou no Primeiro Workshop da Geração Espacial Africana, organizado 

pelo Conselho Consultivo de Geração Espacial (SGAC), que é uma organização de 

estudantes e jovens profissionais das Nações Unidas. 

• Melo Mtombeni, da Universidade da Cidade do Cabo, completou um estágio no OAD, 

de 15 de novembro a 15 de dezembro de 2017. 

• Govender deu uma palestra no Encontro Bilateral SA-China sobre Big Data em 

Astronomia. 

• McBride apresentou o Data Science Toolkit aos astrónomos na conferência 

Astroinformatics. 

• Samir Dhurde, do centro Interuniversitário de Astronomia e Astrofísica (IUCAA), Índia, 

visitou o OAD em novembro de 2017. 

• Govender fez uma apresentação sobre Astronomia para o Desenvolvimento aos 

membros do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, em outubro de 2017. 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

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/ 

 

40ª Escola Internacional para Jovens Astrónomos (ISYA)  

26 de março de 2018 - 11 de abril de 2018 

Cairo, Egipto 

http://isya-2018-egypt.com/ 

 

EWASS 2018 – Semana Europeia de Astronomia e Ciências Espaciais  

3 a 6 de abril de 2018 

Liverpool, Reino Unido 

http://eas.unige.ch/EWASS2018/session.jsp?id=SS23 

 

41ª Escola Internacional para Jovens Astrónomos (ISYA)  

8 a 28 de julho de 2018 

https://www.prnewswire.com/news-releases/english-releases/wetransfer-announces-a-message-from-earth-an-online-exhibition-with-newly-commissioned-work-inspired-by-the-voyager-golden-record-300570297.html
https://datascience.astro4dev.org/


 

Socorro, Santander-Colômbia 

https://eventos.redclara.net/indico/event/842/ 

 

COSPAR - Teacher Training Workshop 2018 (Workshop de Formação de Professores) 

14 a 22 de julho de 2018 

Pasadena, EUA 

http://galileoteachers.org/cospar-teacher-training-workshop-2018/ 

 

XXX Assembleia Geral da IAU 

20 a 31 de agosto de 2018 

Viena, Áustria 

http://astronomy2018.univie.ac.at/ 

 

  

 


