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Dada a crescente ênfase nas mudanças 
climáticas e eventos extremos do tempo e seus 

impactos nas atividades humanas, 

• é importante que especialistas nas ciências 
atmosféricas se capacitem cada vez mais, de 
modo que possam efetivamente se comunicar 
e colaborar com especialistas em outras áreas, 
como agricultura, energia, gestão dos 
recursos hídricos, econômicos, defesa civil, 
etc.



NOAA

University of Maryland

ESSIC

CICS

IRI / Columbia University

NCAR

University of Florida



South America 
Desk (NCEP)

Treinamento em
Previsão do Tempo

4 meses no NCEP 
(pago pelo

NOAA/OMM)

Nao precisa falar
Inglês

Formulário de 
inscrição deve ser 

assinado pelo
representante da

OMM no Brasil



NOAA

ESSIC/
CICS

IRI

UCAR

Bolsas
(Universidade)

Outros Programas
Financiados pelo NOAA 



Seis Principais Áreas de 
Investigação.

• Química da Atmosfera

• Análise e Modelagem 
Climática

• Dinâmica da Atmosfera e 
Previsão Numérica de Tempo

• Sensoriamento Remoto

• Interações (Ar-Mar) e 
Oceanografia Física

• Ciclo do Carbono, 
Ecossistema, e Clima

Inscrição

• Completar a Inscrição on-line

• Fazer o GRE (Graduate Record 
Exam) e o TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language.

• Três Cartas de Recomendação

• Declaração de Metas / Área de 
Atuação e Experiências

• Resume/Curriculum Vitae 

• Pagar a Taxa de Inscrição
(~$65).

Programa para Mestrado e Doutorado

http://www.gradschool.umd.edu/catalog/programs/aosc.htm



Colaborações

• ESSIC  foi formado através de  
uma colaboração entre a 
Universidade de Maryland e o 
NASA / Goddard Space Flight 
Center.

• ESSIC agora também administra
o Instituto Cooperativo de 
Estudos Climáticos (CICS) em
colaboração com o NOAA/ 
NCEP e NESDIS.

• Uma grande parte da pesquisa
no  ESSIC é em colaboração com 
a NASA e o NOAA

Principais Áreas de Pesquisa

• Variabilidade e Mudanças
Climáticas

• Composição da Atmosfera e 
seus Processos

• Ciclo global do Carbono

• Ciclo global da água

• As implicações políticas da
mudança climática



http://essic.umd.edu/ebo/jobs.php



Identifique 
sua área de 

interesse

Entre em 
contato com 
um cientista 
que trabalha 

na área

• Descreva o que você faz

• O que você gostaria de 
fazer

• Pergunte se ele estaria 
interessado em trabalhar 
com você

• Se sim, inicie o processo de 
inscrição



Clima

Monitoramento Ambiental

Agricultura / Segurança Alimentar

Saúde

Recursos Hídricos

Ecossistemas Naturais

Desastres / Subsistência

Regions:

Africa

Asia / Pacific

Latin America / Caribbean

Topics:

Instituição  “Fronteira”  (Ciências do Clima e Sociedade)

http://portal.iri.columbia.edu/portal/server.pt



• “Climate and Society” 
http://www.columbia.edu/cu/climatesociety/program.html 

Estágios, trabalhos de Verão
para estudantes de mestrado

• Department of Earth and Environmental Sciences 
http://eesc.columbia.edu/ 

Programa de Doutorado

• The Earth Institute’s Postdoctoral Fellows Program 
http://www.earth.columbia.edu/articles/view/55 

Bolsas de pós-doutorado

• http://portal.iri.columbia.edu/portal/server.ptCientistas visitantes



A concorrência para a maioria destes programas é muito alta.

Os estudantes internacionais em geral devem passar no TOEFL 

Há poucos estágios para a maioria dos programas, incluindo o Clima e Sociedade

Embora eles recebem cientistas visitantes, eles não têm uma fonte específica de 
recursos para apoiar esta atividade. 

Portanto, os interessados em visitar geralmente devem estabelecer uma colaboração
mútua com um investigador ou docente na área de interesse, apresentar um plano de 
trabalho, e assegurar o seu financiamento próprio.

Algumas Ressalvas



A cada ano cerca de 700 estudantes, 
cientistas, meteorologistas, e outros

profissionais visitam NCAR.

Estas visitas variam tanto em:

• Propósito workshops, estágios
de verão, ou colaboração em
pesquisa

• Comprimento a partir de 
alguns dias a vários anos

Os Programas formais oferecem
oportunidades para os visitantes
desenvolverem sua pesquisa em
Boulder, Colorado, ou em outras

localidades nos EUA ou fora do país. 

Além dos programas formais
encontrados na página do NCAR, os
cientistas do  NCAR podem receber
visitantes através de outros meios.

http://www.ncar.ucar.edu/opportunities/



Visiting Scientist Programs: http://www.vsp.ucar.edu/



• Colaboração entre Texas Tech, University  of Florida, 
UFRGS and UFPA

• Estudante fica um semestre nos EUA e faz 2-3 cursos na 
Universidade

• Processo de seleção no início ou meados de Abril

• Dois ou três estudantes serão selecionados em cada 
Universidade Brasileira

• Programa pago pela CAPES

Programa Especial  
para Estudantes de 

Graduação

(2009-2010-2011)

O processo de seleção é coordenado pelo
professor Milton Matta (UFPA – Departamento de 
Geologia)

UF would love to receive students in Agronomy 
and Meteorology

Dr. Clyde Fraisse





 Este é um momento emocionante para o campo da meteorologia e das correspondentes 

disciplinas das ciências atmosféricas e climáticas. 

 Como se adaptar à certeza da variabilidade e das mudanças climáticas nos próximos 

cinquenta anos é questão de primordial importância a ser enfrentada por todas as 

nações. Portanto, a necessidade de lidar com a variabilidade climática e a adaptação às 

alterações climáticas representam um verdadeiro desafio para a sociedade. 

 A fim de satisfazer as necessidades da sociedade por serviços de clima, é necessário 

um sistema de informações climáticas que possa auxiliar a tomada de decisões em 

relação às políticas públicas, orçamento e investimentos. Tal sistema seria construído 

com base em previsões climáticas confiáveis, preparadas para regiões e localidades 

específicas, e integrado em um modelo abrangente “modelo de previsão do Sistema 

Terra” .

 Semelhante a situação de 60 anos atrás, com o advento da previsão numérica de tempo, 

encontramo-nos agora à beira de uma nova era de informação e serviços climáticos 

apoiados por pesquisa que se esforça para melhorar, expandir e refinar nossa 

compreensão e capacidade de prever o sistema climático integrado.



Capacite-se

Existem muitas oportunidades disponíveis, e 
você deve aproveitar as reuniões / conferências 
dais quais participa para estabelecer contato 
com cientistas na sua área.

Aprenda Inglês (principalmente escrever).

E não perca a chance de solicitar informações sobre 
oportunidades de trabalho.



By Dale Carnegie



Viviane.Silva@noaa.gov


