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Um retrato da astronomia paulista - IUm retrato da astronomia paulista - I

top 5 número de emails:

IAG ….................................38  (29%)

INPE …...............................18  (14%)

UNESP/Guaratinguetá ….13   (10%)

CRAAM/Mackenzie ............7   (5%)

UNIVAP …............................7   (5%)

UNESP …..........................22   (17%)

USP …...............................48   (36%)

• Lista de emails da SPAnet: 

SAB ∏ INCTA + …

número de emails: proxy 
para o tamanho das 
instituiçoes 

muitos poréns!

Membros:    132

Instituições:  28



Um retrato da astronomia paulista - IIUm retrato da astronomia paulista - II

Alta concentração de pessoal, 
financiamento e produção no  IAG

Várias instituições “medias” e 
“pequenas”

• Número de projetos de 
pesquisa como proxy para 
financiamento

• Número de Bps do CNPq 
como proxy para 
produtividade científica

BP1:   SP = 22    T = 41 !

Projetos no G&S (desde 2009) ~39%!



Recursos Recursos 

• Nosso negócio: entender o Universo

• Poucos países têm tantos recursos disponíveis

• Nossa comunidade tem sido bem sucedida em 
relação a recursos competitivos (ESO, ALMA...)

• Boas conexões internacionais

• Grandes colaborações: DES, J-PAS, FERMI, 
Auger... LSST, EUCLID



Instrumentação Instrumentação 



Porquê a SPAnet?Porquê a SPAnet?

• Laboratórios Integrados de 
Instrumentação Científica
(eletrônica, mecânica, óptica - recursos da RTI)

inauguração: 24/3/2017!

• SPAnet – 16/03/2017!

objetivo: promover a conectividade 
da Astronomia paulista para 

a) otimizar o uso dos recursos 
disponíveis

b) aumentar a visibilidade da ciência 
paulista

(não há dinheiro envolvido!)

• 2014/2015: 

a FAPESP aprova 3 
projetos liderados por 
pesquisadores do IAG 
(R$162M) 

GMT

LLAMA

Astri Mini-Array

mas coloca condições:

• Criar laboratórios de 
instrumentação

• Criar uma rede de 
astronomia

• ...



SPAnet – como?SPAnet – como?

• Conectividade/Networking

prover conexões para que novas ideias e iniciativas apareçam e 
prosperem

• a conectividade permite:

compartilhar informações

acessar novas oportunidades

propor novas atividades

(aumentar a colaboração científica)

• Exemplos: 

• ICTP - SAIFR

• NOVA (nova-astronomy.nl) 

Netherlands Research School for Astronomy

• Research Network Programmes (archives.esf.org/coordinating-
research/research network) - European Science FoundationICTP - SAIFR



conectividade/networkingconectividade/networking

• Exemplo: prospecção de oportunidades em áreas/temas específicos 
voa mini-workshops

3 objetivos principais: 

1) promover o conhecimento mútuo das pessoas; 

2) conhecer o que se está fazendo na área em SP 

3) discutir eventuais ações que podem ser tomadas para impulsionar o 
desenvolvimento e visibilidade desta área de atuação. 

+ formato: reunião de meio dia ou um dia,  estudantes de IC aos líderes 
de pesquisa na área, com  apresentações de trabalhos;  no final: 
discussão plenária  sobre ações  do interesse daquela comunidade de 
pesquisadores.

+ organização: pósdocs e/ou estudantes das várias instituições de 
interesse na área.

+ Ex: Radioastronomia (Isabel Aleman), Astroestatística (Reinaldo Rosa, Rafael 
de Souza); Pós-Graduação (oportunidades para cursos 
conjustos/compartilhados?), séries temporais



Maximizar recursos existentesMaximizar recursos existentes

• Recursos humanos – mini-workshops, cursos compartilhados 

• Recursos observacionais – hands-on  em preparação de 
projetos de pedidos de tempo de telescópio

• Recursos de infraestrutura – compartilhamento de 
laboratórios, listas de fornecedores



hojehoje

• lançamento da rede: nossa primeira discussão conjunta

• Mesas: primeiras respostas a algumas perguntas:

Como aumentar a visibilidade/impacto de nossa ciência

Como promover a instrumentação e a participação 
industrial

Como melhorar a educação e a difusão científica

• Modelo de gestão da rede 

• Plano para a Astronomia Paulista: consolidação de 
propostas e definição da continuidade

SPAnet: uma grande oportunidade para nossa 
Astronomia, onde todos temos a ganhar
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