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Brazil @ LSST pre-2015

● 2008 – A Glimpse into the Future of 
Astronomy (Rio de Janeiro)

● 2008 – New Astronomy: the Data Challenge  
(Rio de Janeiro)

● 2009 – Apresentação de versão preliminar 
do portal científico para pesquisadores do 
LSST

● 2009 * – INCTA cria grupo de estudo para 
verificar possibilidade do Brasil se associar

● 2011 * – Reunião do diretor do LNA e 
pesquisador da USP com Comitê Gestor do 
LSST (Tucson)

● 2012 *  – Science with the LSST: A 
Brazilian/US joint Workshop (Campos de 
Jordão)

● 2012 – All hands Meeting com a participação 
do diretor do LNA e do coordenador do 
LIneA (Tucson)

● 2014 – DES-LSST Workshop com apresentações de trabalho  do 
coordenador e pesquisador do LINeA   (Fermilab)

● 2014 –  Reunião coordenador do LIneA com Comitê gestor do 
LSST (Tucson)

● 2014 – LSST 2014 com a participação de coordenador e 
pesquisador do LIneA  (Phoenix)

● 2014 – Organização pelo LIneA do  Workshop XLDB South 
America (Rio de Janeiro)

● 2014 – Levantamento do interesse no LSST organizado pela 
SAB/LIneA/LNA

● 2014 – Acordo de colaboração técnica entre o LIneA e o LSST
● 2015 – Carta da SAB ao Ministro de Ciência, Tecnologia e 

Inovação de apoio às negociações do LIneA e o LNA com o  
LSST

● 2015 – Estágio de pesquisador do LIneA no  LSST
● 2015 – Acordo entre o  LIneA e o NCSA (USDF)
● 2015 – Assinatura do Acordo de participação de pesquisadores 

brasileiros no LSST



Acordo

2015
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Atividades patrocinadas pelo  LIneA & INCT

Chamada 1 - 10 de Fevereiro de 2017
Chamada 2 - 30 de Setembro de 2018 

Comissão de Seleção
Beatriz Barbuy; Othon WInter; Karin Melandez; Roberto Martins (presidente)
Adriana Valio; Bruno Castilho; MIriani Pastoriza (pediram para não participar)



Atividades - 2015-2016



Atividades - 2018



Atividades - 2018



Atividades - 2019



Atividades - 2020
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Recent Activities 

● Fundação Templeton Projeto ROSA (pre-projeto) August 2019
● In-kind proposal LOI  14/11/2019
● DOE/NSF answer 7/04/2020
● Criação da Associação Janeiro 2020
● Fundacao Templeton (projeto) Janeiro 2020
● Proposal submitted 23/09/2020

○ IDAC
○ Photo-z para o projeto
○ Pipeline Scientists

● LSSTC - proposta submetida (October) accepted (January)
● LSSTC - 1o de Fevereiro
● Acordo sobre exp viewer em andamento
● DESC

○ DESC-wide meeting in support of data rights proposals (September) 
○ DESC Winter (January)

● Project
○ Meetings with Greg & Knut
○ Meetings with Phil
○ Meetings with Meg
○ LSST First Operation Boot Camp (October)
○ LSST Community Engagement Discussion  Series (November DP0)

● Reunião MCTI 
● MInuta de proposta submetida MCTI
● Infraestrutura

○ Lustre
○ Kubernetes
○ Comanage
○ Rubin Science Platform

● Workshop sobre Centro de dados
● Conversando sobre TI
● LSST Portal 
● Planejamento - Brasil na era do LSST

○ Proposta de parceria com o LNCC/RNP
○ Design Sprint



LIneA in-kind Contribution proposals

Notification of Approval to Further Develop 

Proposed In-Kind Contributions in Return for LSST Data Rights

We are happy to inform you that your Letter of Interest (LOI) outlining 

possible in-kind contributions to Rubin Observatory has been reviewed 

by NSF and DOE and approved for further development. Following our 

email from February 17, 2020, we can confirm that the deadline for 

developing a full proposal has been moved to the end of June this year. 





ExpViewer - em negociação





Engagement

1. Nicolaci (PI)
2. Adriano
3. Michel Aguena *
4. Julia Gschwend
5. Julio  Camargo (PI)
6. Rodrigo Boeufkeur
7. Gustavo Rossi
8. Bruno Morgado
9. Rogerio Rosenfeld (PI)

10. Felipe Oliveira
11. Mariana Penna Lima (PI)
12. Sandro  Vitenti *
13. Valerio Marra (PI)
14. Tassia
15. Time de TI do LIneA

a. Carlos
b. Jeferson
c. Singulani
d. Glauber 
e. Matheus



Precisamos:

Integrar

Colaborar

Expandir (outras áreas)
Sinergia com DESI 

(MW, DE, AGNs)

Áreas de Pesquisa



Futuro do BPG

● Novas chamadas  - aguardar resultado das propostas

● Prospecção de candidatos nas áreas de Milk Way, AGNs, Astronomia Estelar 

(variabilidade)

● Mudanças no processo de seleção

○ Mudança na relação PI - ECS 

○ Potencial de 40+ jovens pesquisadores

○ Convocação de ICs 

● Indicar coordenador do BPG

● Escolher spokesperson do BPG 

● Melhor divulgação do projeto 

○ Explorar Sinergia LSST e DESI

○ Participação no Design Sprint: LIneA na era do LSST=

● Participação brasileira no LSST além do BPG



Operacao do BPG (1)

● Responsabilidades do coordenador
○ Representar colaboração junto ao CG INCT  (financiamento de viagens)
○ Representar a colaboração no  CG LIneA (definir prioridades de serviços, preparacao de orcamento)
○ Organizar reuniões trimestrais do BPG
○ Organizar reunião mensal com PIs
○ Realizar survey semestrais de participação 
○ Organizar relatório anual 
○ Manter atualizado lista de participantes
○ Preparar blogs & tweets regulares
○ Preparar  press releases
○ Informar sobre eventos
○ Propor speakers para o webinar 
○ Manter páginas no site
○ Manter  google docs listando 

■ lista de participantes e posições
■ Projetos propostos e em andamento
■ Artigos em preparação, submetidos e publicados
■ Teses em andamento e concluids
■ Tabela listando  de telecoms e participantes  brasileiros
■ Link para relatorios  anteriores
■ Relatorios de pipeline scientists



Operação do BPG (2)

Responsabilidades dos PIs
● Organizar reuniões temáticas
● Informar coordenados sobre atividades do grupo
● Preparar relatorios
● Validar resultados do survey
● Manter atualizado planilha de telecons de suas 

áreas
● Fornecer coordenador com as necessárias 

informações
● Reunião mensal com coordenador
● Redigir tweets/blogs
● Garantir nos trabalhos de seu grupo o 

reconhecimento ao LIneA (afiliação) e INCT do 
e-Universo (agradecimentos)

Responsabilidades dos Membros 
● Participar de telecons internacionais regularmente
● Participar das atividades organizadas pelo LSST
● Participar das actividades  organizadas pelo BPG
● Participar das atividades organizadas pelo LIneA (hotspot, 

webinar)
● Participar das telecons internacionais
● Manter PIs informados de suas atividades



Conclusão

● LIneA trabalhando para expandir o BPG e apoiar toda a comunidade 

● Maior engajamento do BPG (telecons e reuniões da colaboração)

● Estruturar o funcionamento do BPG => maior integração

● Ajudar na prospecção de novos candidatos

● Engajar a comunidade para usar os dados => apoiar o IDAC-Brazil 

● Participar do Design Sprint do LIneA


