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NOTÍCIAS

Medalha de Edimburgo Concedida

Conjuntamente ao Diretor do OAD e à

IAU

A Medalha de Edimburgo 2016 foi atribuída

conjuntamente a Kevin Govender,Diretor do OAD,

e à União Astronómica Internacional, como

reconhecimento do grande alcance das suas

contribuições para a ciência, a 30 de março, no

Festival Internacional de Ciência de

Edimburgo.Para saber mais detalhes, leia o

Comunicado de Imprensa.

Reunião dos Gabinetes Regionais
A 3ª reunião presencial dos Gabinetes Regionais

foi realizada entre 2 e 4 de março 2016, na

Cidade do Cabo. Foi a primeira reunião em que

participaram os nove gabinetes regionais e foi

realizada imediatamente após a reunião do

Comité de Direção do OAD. Os participantes

discutiram desafios, oportunidades e potenciais

colaborações.Leia mais, no site do OAD.

Celebração da Excelência en Ciência
Reino Unido/África do Sul 
O Grupo de Ciência e Inovação (Science and

Innovation Team) do Reino Unido na África do

Sul organizou, na Residência do Consulado

Britânico, uma receção para o Diretor do OAD,

Kevin Govender, vencedor da Medalha de

Edimburgo de 2016. Esteve presente a Ministra

sul-africana de Ciência e Tecnologia, Naledi

Pandor, e participaram mais de 40 cientistas de

alto nível e autoridades sul-africanas no campo

da Astronomia/Big Data. 

Leia o artigo publicado no site do governo do

Reino Unido UK government website
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Inauguração do Centro de
Especialização em Língua
Portuguesa do Gabinete de
Astronomia para o Desenvolvimento 

O Centro de Especialização em Língua

Portuguesa do Gabinete de Astronomia para o

Desenvolvimento - Grupo Lusófono de

Astronomia para o Desenvolvimento (PLOAD),

coordenado pelo Núcleo Interativo de Astronomia

e pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do

Espaço, foi inaugurado em Cascais, a 5 de Maio

de 2016. O evento marcou a abertura do IX

Gabinete Regional. O PLOAD irá lidar com todos

os aspetos relacionados com a língua e a cultura

portuguesas. Leia mais, no site do OAD 

NOVIDADES DO PROJETO

Promover a Inclusão na Ciência

A Dra. Wanda Diaz-Merced, em colaboração

com o CTSC (Centro de Ciência da Cidade do

Cabo) e Buzani Kumalo, do SAAO (Observatório

Astronómico da África do Sul), liderou uma

iniciativa para a introdução de sinalização braille

no CTSC. Alunos da Escola Athlone para Cegos

visitaram, pela primeira vez, o Centro de

Ciências, em janeiro de 2016. Esta iniciativa faz

parte de um esforço mais alargado para melhorar

a acessibilidade em ciência para grupos com

menor representação.

Leia mais no site do OAD

Projeto Escola de Verão do NASSP   

O OAD contribuiu para a Escola de Verão do

NASSP , orientada pela Universidade da Cidade

do Cabo. Os organizadores atribuíram ao projeto

Escola de Verão 2016 o tema da divulgação e o

OAD ajudou no aconselhamento dos grupos e na

escolha do vencedor. A equipa vencedora está a

ser financiada pelo OAD para implementar o seu

projeto durante este ano. 

CENTROS REGIONAIS – DESTAQUES

A região dos Andes está a organizar MOOCs (Cursos Abertos Online), em espanhol, para a TF1

e TF3.

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, nas áreas de ciências do

espaço e tecnologia, pelo presidente da Comissão da União Africana

 O ROAD e o LOAD do Leste Asiático estão  envolvidos no desenvolvimento do currículo em

astrofísica da Universidade Nacional da Mongólia, onde em breve será criada um novo grau

académico, “minor”, em astrofísica.

O LOAD Português realizou a sua conferência inaugural, na qual foram assinados os
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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 Radio Astronomia. 

 O ROAD do Sudoeste Asiático e a Sociedade de Astronomia da Arménia realizaram uma

conferência sobre o tema: ”O turismo científico na Região do Sudoeste Asiático" para uma melhor

colaboração entre ciência e turismo.

ROAD da África do Sul  organizou a visita de um especialista, Dr. Sohan Jheeta, que deu

palestras sobre astronomia na Universidade de Copperbelt, na Escola Secundária de Mukuba, na

Escola Secundária de Munali, na Universidade da Zâmbia e também no Malawi.

O ROAD do Oeste Africano deu início a uma discussão com uma organização não-

governamental sobre o uso da astronomia para promover a paz na região. 

 

ENCONTROS E VISITANTES 

O Professor Crain Soudien, CEO do HSRC (Conselho de Investigação em Ciências Humanas),

visitou o OAD, em janeiro de 2016, para discutir vários assuntos relacionados com o trabalho de

Wanda Diazís com deficientes visuais e para explorar colaborações entre a OAD e o HSRC.

O Diretor Regional Africano de Ciência e Inovação para o Alto Comissariado Britânico, John

Wade-Smith, visitou o OAD para conhecer o trabalho deste gabinete, especialmente em África.

 O Diretor do OAD participou no DST’s NSI Forum On International Cooperation in Science,

Technology & Innovation (centrado no Fundo Global para a Inovação) 

Ramasamy Venugopal representou o OAD na SciFest África, no programa AVN Newton Fund

Outreach Training, e na STEMI Olympiads e Competitions Conference, todas realizadas em Março

de 2016.

 O Diretor do OAD participou no Networking Meeting e na reunião do Comité de Direção do

Projeto AVN Newton Fund, em Joanesburgo. O papel do OAD compreende a expansão do projeto

para além dos países-alvo, bem como a ajuda através da componente educação/sensibilização

Os membros do Comité de Direção encontraram-se no OAD, em março, para a primeira reunião

presencial. Este é o segundo comité de direção formado desde que o OAD foi estabelecido 

 A reunião anual do Comité de Direção do OAD, realizada em simultâneo com uma reunião das

regiões, teve a participação de Nithaya Chetty, NRF; Takalani Nemaungani, DST; e, remotamente,

Piero Benvenuti, Secretário-Geral da IAU 

O Diretor do OAD, Kevin Govender, participou, a 30 de março de 2016, no Festival Internacional

de Ciência de Edimburgo, no Reino Unido, para receber, juntamente com a IAU, a Medalha de

Edimburgo. O evento teve a participação de vários dos autores do plano estratégico e da

Presidente e do Secretário Geral da IAU.

PRÓXIMOS EVENTOS 

Conferência CAP Comunicando Astronomia ao Público 

16-20 de maio de 2016, Medellin, Colômbia 

http://www.planetariomedellin.org/cap2016/english-version/cap-2016/important-dates/ 

Conferência Global Hands-On Universe (GHOU2016) e Workshop Internacional Galileo Teacher

Training Program (GTTP)  

22-27 agosto de 2016, Stord, Noruega 

http://handsonuniverse.org/ghou2016/second-announcement/ 

XV Encontro Regional Latino-Americano da IAU (LARIM) 

3-7 outubro de 2016, Cartagena de Indias, Colômbia 

http://larim.unal.edu.co/ 



Workshop sobre Astronomia para além dos sentidos comuns para a acessibilidade e inclusão 

08 de outubro de 2016, Cartagena de Indias, Colômbia 

http://wai.unal.edu.co/information/

Share Tweet Forward  

Website Twitter Facebook Email

Our mailing address is:
IAU Office of Astronomy for Development

P.O. Box 9, Observatory, South Africa, 7935
Cape Town, Western Cape 7935

South Africa

Add us to your address book

anular subscrição desta lista    alterar preferências da subscrição

 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fb3gWjj
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fb3gWjj
http://twitter.com/intent/tweet?text=IAU+OAD+Newsletter+%28Jan+-+Mar+2016%29:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fb3gWjj
http://twitter.com/intent/tweet?text=IAU+OAD+Newsletter+%28Jan+-+Mar+2016%29:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fb3gWjj
http://us10.forward-to-friend2.com/forward?u=66c129a9091b286b3646f358c&id=42af4514db&e=[UNIQID]
http://us10.forward-to-friend2.com/forward?u=66c129a9091b286b3646f358c&id=42af4514db&e=[UNIQID]
http://www.astro4dev.org/
http://www.astro4dev.org/
https://twitter.com/astro4dev
https://twitter.com/astro4dev
https://www.facebook.com/astro4dev/
https://www.facebook.com/astro4dev/
mailto:info@astro4dev.org
mailto:info@astro4dev.org
http://astro4dev.us10.list-manage1.com/vcard?u=66c129a9091b286b3646f358c&id=f447bcd22b
http://astro4dev.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=66c129a9091b286b3646f358c&id=f447bcd22b&e=%5bUNIQID%5d&c=65d80142ca
http://astro4dev.us10.list-manage.com/profile?u=66c129a9091b286b3646f358c&id=f447bcd22b&e=%5bUNIQID%5d

