VIII CONGRESSO CUBANO DE METEOROLOGIA
XVI CONGRESSO IBÉRICO DE SOCIEDADES DE
METEOROLOGÍA
WORKSHOP SOBRE POLUIÇÃO ATMOSFERICA

Hotel Tryp Habana Libre, em Havana, 1 a 4 de dezember de 2015

A Sociedade Meteorológica de Cuba no 23 aniversário da sua fundação e o 50 Aniversario do
Instituto de Meteorología tem o prazer de anunciar que durante os dias 1 a 4 de dezembro
de 2015 será realizada no VIII Congresso Cubano de Meteorologia, o XVI Congresso
Ibérico de Sociedades de Meteorologia da América Latina e Workshop sobre a
poluição atmosférica. Elas serão realizadas no Tryp Habana Libre, em Havana. Por esta
razão, temos o prazer de convidar todos os pesquisadores, profissionais, funcionários
públicos, professores, estudantes, amantes da meteorologia, bem como aqueles que têm a
ver com os planos de contingência, na presença de eventos climáticos extremos, pode, em
um enquadramento adequado para discutir, aprofundar e trocar pontos de vista sobre o
estado do conhecimento em pesquisa multidisciplinar sobre as leis e mecanismos, altamente
dinâmico, ciências atmosféricas.
A fim de proceder a tais esforços acadêmicos nobres, a Comissão Organizadora do evento,
convida a apresentar documentos sobre os seguintes tópicos:
VIII Congresso Cubano de Meteorologia

¾

Variabilidade e mudanças
climáticas
Climatologia

¾

O fenômeno do El Niño / La Niña

¾

Ciclones tropicais

¾

Previsão do tempo

¾

Meteorologia Marinha

¾

Meteorologia agrícola

¾

Física Atmosférica
Risco, vulnerabilidade e mitigação de
desastres meteorológicos.
Biometeorologia
Meteorologia Educação e do Meio
Ambiente
Aplicação de Sensoriamento Remoto

¾
¾

Meteorologia Aeronáutica
Bancos de Dados e Sistemas de
Informação Geográfica
Risco Tempo em Seguros
Energias renováveis (solar,
eólica e outras)

¾

Proteção Civil.

¾

Meteorologia e Meios de comunicação

¾

Instrumentação Meteorológica

¾

¾
¾

¾

Química e Poluição do Ar

¾

Meio ambiente

¾
¾
¾
¾

¾

Realizaremos mesas-redondas e painéis sobre:
"Risco, vulnerabilidade e mitigação de Phenomena meteorológicos Extremos";
"A informação meteorológica em Prospecção de Petroleum, derramamentos de óleo
no mar e Roteamento Náutico de Tempo de navios e plataformas";
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Seminário - Workshop sobre a poluição atmosférica
A deposição de poluentes atmosféricos,
Ozono tropos feérico
causas e impactos.
Local e Regional da Poluição do Ar
SIG aplicado a estudos de poluição do
ar
Modelos de dispersão
Energia sustentável e poluição do ar
Inventários de emissões
Qualidade do Ar, Clima e Saúde
Química da Atmosfera
Agricultura, clima e poluição do ar
Radiação Solar y Ultravioleta, variabilidade, Gases de efeito estufa e as mudanças
causas e riscos
climáticas
-------------------------------------------------------------Método de apresentação dos dois eventos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conferências
Rondas
Painéis
Seminários
Curso on line 5
Temas Livres: 6 Oral e Pôster digitais
Exposição de bases de dados, software e multimédia

REQUISITOS para submissão de resumos e documentos.
Resumos:
Os resumos deverão conter:
Título, autor e / ou autores, instituição, país, telefone e e-mail. Deve deixar duas linhas e
colocar o corpo do resumo, não excedendo 300 palavras e incluir os aspectos mais
relevantes do trabalho.
A decisão de aprovação é responsabilidade da Comissão Científica. Você será conectado ao
primeiro autor com antecedência a decisão final com base na disponibilidade de tempo e
espaço para exposições.
Os trabalhos completos:
Eles terão um máximo de 15 páginas e será estruturado da seguinte forma:
Título, Autor (es), resumo e abstract, introdução (incluindo objetivos), desenvolvimento
(dividido em algumas seções consideradas pelo autor), conclusões, agradecimentos (se
aplicável) e referências.
Enviar Resumos e trabalhos completos em PDF com as seguintes especificações devem ser
escritas nos idiomas de trabalho do Congresso, em papel tamanho carta (8 ½'' x 11'' (21,59
centímetros x 27,94 cm) e 2,5 cm de margem para cada lado.
Aparecem nos nomes de autores Diploma em que aparecem nas obras.
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Formato de como apresentar o resumo eo trabalho completo.
RESUMO E CARGO: TIMES NEW ROMAN 12 LETRA MAIÚSCULA, CENTRADA E
NEGRITA.
Autores: Times New Roman 11, negrito, itálico e centralizado, você deve começar a
partir da terceira linha após o título.
Nome da instituição, endereço, país, fax e E-mail: Times New Roman 11, centrado, deve
começar a partir da segunda linha, após os autores.
Texto do trabalho abstrato e completo: Times New Roman 11, justificado (deve ser deixado
duas linhas em branco antes do corpo do resumo ou do trabalho e deve conter: objetivos,
métodos utilizados, resultados, conclusões e bibliografia).
Trabalhos que não atendam aos requisitos formais especificados serão automaticamente
rejeitadas.
-----------------------------------------------------Cronograma de trabalhos será:
Submissão de resumos: até 20 de outubro de 2015
Enviar cartas de aceitação: resumos que chegam e até 25 de outubro de 2015
Recebimento de documentos: até 31 de outubro de 2015
Recebimento de resumos
resumenes@insmet.cu.

e

trabalhos

do

VIII

Congresso

será

por

e-mail

para:

Nota: A Comissão Organizadora pra assegurar publicar no CD-ROM do VIII Congresso
Cubano de Meteorologia, o trabalho devem ser recebidos até 31 de Outubro de 2015.
TAXA DE INSCRIÇÃO (CUC):
Quota até 31 de
outubro de 2015

Quota de 01 de
novembro de 2015

Os delegados e palestrantes
estrangeiros

150,00 CUC

200,00 CUC

Estudantes (com comprovante) *

100,00 CUC

150,00 CUC

Companion

80,00 CUC

80,00 CUC

Em Cuba, a aceitar cartões de crédito a seguir, desde que não sejam desenhados em bancos
norte-americanos:
VISA
CABAL
MASTER CARD
VISA ELECTRON
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Dereitos DE INSCRIÇÃO
Delegado: Distintivos, incluindo documentação CD-ROM do evento, certificado de
participação e / ou direitos de autor de trabalho, lanche, atividades oficiais e sociais do
evento.
Companheiros: Distintivos, certificado de participação, a participação na cerimônia de
inauguração e fechamento e atividades sociais planejadas.
Nota: A Comissão Organizadora deve publicar apenas no CD-ROM das entradas de eventos
recebidos até 15 outubro de 2015.
Local: Hotel Tryp Habana Libre
Agência Oficial de Viagens: Cubatur
Transportadora Oficial:Copa Airlines
Mais informações você pode encontrar na nossa página
Web: http://www.insmet.cu/sometcuba/default.htm ou por e-mail:
E-mail: sometcuba@insmet.cu

Lic. Andrés H. Planas Lavié
Presidente Sometcuba
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