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 Começou com Previsora do 
Tempo

 Depois se envolveu com 
projetos internos do INMET, 
como por exemplo o programa
de qualidade

 Durante seu tempo no INMET, 
Viviane teve a oportunidade de 
passar 4 meses no NCEP no 
programa de treinamento do 
NOAA e OMM

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 (INMET)



 Durante o período de estágio no South American Desk, 
Viviane aproveitou para fazer contatos na Universidade de 
Maryland.

 Discutiu algumas idéias com um professor e ele aceitou ela
como aluna. Ela só precisou fazer a incricão e passar no 
teste de Inglês, o TOEFL. 

 O programa de Mestrado da Viviane foi financiado por um 
dos projetos de seu orientador.  Não ouve necessidade de 
pedir bolsa no Brasil.

NOTA: 
Muitas vezes é mais fácil conseguir bolsa fora do 

Brasil do que com o CNPq.



 Projetos:
• Moncão da América do Sul
• Global Tropics Hazards/MJO
• JAWF – Uma colaboração entre o NWS e o 

Departamento da Agricultura (USDA) para monitorar
o Tempo e Clima nas mais importantes regiões
globais para agricultura

 Trabalho Administrativo
• Atualmente envolvida na criação do  NOAA Climate 

Service, um centro do NOAA semelhante ao NWS, 
mas para Clima.



Essa divisão do NWS é responsável por 
garantir que o NWS tenha a capacidade 
de desenvolver e entregar os melhores 
produtos e serviços de clima

É uma divisão mais administrativa. 

Viviane é a mais recente contratada do 
CSD.





National Weather Service - NWS: inclui NCEP e os Servicos
Meteorologicos Locais (Tempo, Clima e Agua)

National Ocean Service – NOS

National Environmental Satellite, Data and 
Information Service- NESDIS

National Marine Fisheries Service- NMFS

Marine & Aviation Operations – MAO



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).

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



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



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



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

Nota: Passos semelhantes para fazer mestrado e doutorado. A única diferença é 
que você precisa fazer os exames do GRE e TOEFL – Se suas notas forem boas, você
tem grandes chances de conseguir bolsa.  Também já tendo entrado em contato
com professor facilita bastante.



• “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 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/



• 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 adoraria receber estudantes de Agronomia e 
Meteorologia

Dr. Clyde Fraisse



Aprenda a 
programar, como por 
exemplo em Fortran. 

• Fortran é uma 
linguagem bem 
antiga, mas ainda 
bastante usada na 
área de Ciências 
Atmosféricas.

Aprenda a usar o 
GrADS

• GrADS é usado na 
maioria das 
Universidades e 
algumas instituicoes, 
como por exemplo 
no NOAA/ Climate 
Prediction Center



Capacite-se. Não se limite somente a uma área

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 a escrever). 
O que facilitará suas oportunidades no exterior

E não perca a chance de solicitar informações sobre 
oportunidades de trabalho. Os Americanos geralmente são 
muito atenciosos e sempre respondem e-mails.



Viviane.Silva@noaa.gov
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