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República Dominicana (Mar/2015)

https://www.panexplore.com/



  

Estados Unidos da América (Mai/2015)
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Austrália (Out/2015)
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Estados Unidos da América (Ago/2014)



  

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home

https://mps.rsmas.miami.edu/degree-tracks/index.html

https://www.facebook.com/umexploration/



  

Disciplinas:

- Planejamento de expedições

- Mergulho científico

- Primeiros socorros

- Citizen Science

- Navegação (carteira de arrais amador)

- ...

Exploration Science:

Condução e liderança de pesquisa de

campo científica [expedições!] com

técnicas e tecnologias para conduzi-la

de forma eficaz e segura.



  



  

Estados Unidos da América (Mai/2015)



  



  

https://www.whoi.edu/

Listas de e-mails:

- Coastal List: https://coastal.udel.edu/ (Physical Oceanography, Coastal Engineering)

- Earth Sciences Jobs: https://mailman.ucar.edu/mailman/listinfo/es_jobs_net

  (Quase 50 e-mails por semana! Mais voltado a geologia.)

- MetJobs: https://www.lists.rdg.ac.uk/mailman/listinfo/met-jobs (Meteorology, Air-sea)

- Não se identifica com nenhuma? Há várias por aí. Procure!



  

Austrália (Out/2015)



  

https://www.bushheritage.org.au/



  

Moçambique (Jan/2019)



  

FAÇAM UM

PERFIL AQUI!

BUSQUEM POR

OPORTUNIDADES

AQUI!
http://ioc-unesco.org/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/

http://www.ioc-cd.org/

https://www.iode.org/

https://www.oceanexpert.net/

https://classroom.oceanteacher.org/



  

ECOPs: Early Career Ocean Professionals

MUNDO! (Mai/2020)



  

Algumas dicas:
1. Inglês: procure falar, ouvir, escrever e ler fluentemente.

2. Se destaque academicamente, faça cursos e guarde seus certificados.

3. Quantifique seu currículo e tenha sua trajetória documentada de forma 

organizada.

4. Nem tudo se encaixa nas “quatro áreas” da Oceanografia.

5. Converse com: iniciativa privada, academia, setor militar, outros institutos, 

outras universidades, etc.

6. Envie trabalhos para congressos ao longo de toda a graduação (pôster e 

apresentações orais). Não precisa ser trabalho necessariamente de iniciação 

científica ou de monografia – podem ser também trabalhos de disciplinas 

(converse com o/a docente sobre isso).

7. Utilize as disciplinas e as saídas de campo para desenvolver ferramentas que 

serão efetivamente úteis (!) para você após a graduação.

8. Na monografia, prefira uma pesquisa simples com uma aplicação robusta do 

método científico (ao invés do contrário).

9. Nem todas as traduções são literais por aí afora (exemplo: “Oceanografia 

Física” aplicada à costa muitas vezes é chamada de “Coastal Engineering”).



  

Centro de Hidrografia
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Photo by Kristopher Roller on Unsplash

Que a interdisciplinaridade

e a colaboração mútua

entre as diferentes profissões

seja a base para uma

ciência acessível e aplicada

no século XXI.

Thalles A. A. Araujo
thalles.araujo@alumni.usp.br
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