
AMERICAN GEOPHYICAL UNION’S FALL MEETING 

Organizado pela União Americana de Geofísica 

Circular de Divulgação SMA/AINT nº 21/2016 

 

Data: 12 a 16 de dezembro de 2016 

Local: São Francisco, Estados Unidos. 

Despesas: Sem previsão de ajuda de custo 

Inscrições: https://fallmeeting.agu.org/2016/welcome/  

Data limite para submissão de resumos: 03 de agosto de 2016 

 

Sobre a AGU: A União Americana de Geofísica é uma associação científica sem fins 

lucrativos que conta com mais de 60.000 membros, atua em temas científicos que 

contemplam o tema das ciências espaciais e da Terra. Existe desde o ano de 1919 e se 

dedica ao avanço e desenvolvimento dos seus temas centrais. 

 

Sobre o AGU Fall Meeting: No ano de 2015 o evento contou com a participação de 

24.000 pessoas e foram realizadas mais de 20.000 apresentações orais ou por meio de 

pôsteres. Sendo este o maior encontro do tema de ciência espacial e da Terra em nível 

internacional, o evento busca apresentar pesquisas e avanços, discutir os desafios, 

tendências e descobertas na área. 

 

Mais informações sobre a oportunidade no link: 

https://fallmeeting.agu.org/2016/  

https://fallmeeting.agu.org/2016/welcome/
https://fallmeeting.agu.org/2016/


Vale lembrar que essa é uma oportunidade de aprendizado e intercâmbio de informações e 

conhecimentos técnicos com especialistas em nível global, e que contribui para o avanço e 

construção de novas cooperações com os órgãos do Sistema Ambiental Paulista. 

 

Importante: Atente-se para o prazo de submissão de trabalho e caso haja interesse 

informe-se com o coordenador da sua área sobre como participar de eventos internacionais.  

                                                                                      

 

Assessoria Internacional – Secretaria do Meio Ambiente 

3133-3035 (Martina Müller) 3133 – 3305 (Bianca Amaral Mazzuchelli) 

aint@ambiente.sp.gov.br 

SMA-Sede/Prédio 1 - 5º andar 

 

 

OBS. GERAIS: Todos os pedidos de afastamento do país e/ou candidaturas a bolsas de estudo 

devem ser apresentados à Assessoria Internacional - AInt, dentro do prazo legal estipulado 

(Resolução SMA nº 78/2009 e Decreto Estadual nº 6.112/2015). 

mailto:aint@ambiente.sp.gov.br

