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MURAL 

OPORTUNIDADES 

FAPESP e universidades de Nottingham e de Birmingham lançam nova 
chamada 

A FAPESP e as universidades de Nottingham e de Birmingham, no Reino Unido, lançam nova 
chamada de propostas para facilitar a cooperação acadêmica e científica no âmbito dos 
acordos mantidos em conjunto pelas instituições. Mais informações: clique aqui! 
  

Engenharia de Alimentos da Unicamp oferece curso de extensão 

Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a 
Escola de Extensão da Unicamp (Extecamp) estão com as inscrições abertas – até 23 de 
outubro – para o curso de extensão “Métodos para determinar a capacidade antioxidante – 
aspectos teóricos e práticos”. 
Mais informação: clique aqui! 
  

Global Energy Essay Contest 2013 recebe trabalhos até dia 28 

A organização internacional sem fins lucrativos Global Energy Initiative, com sede em Nova 
York, nos Estados Unidos, está promovendo um concurso para estudantes de graduação e de 
pós-graduação de todas as áreas e do mundo inteiro, em que premiará os dois melhores 
ensaios sobre energia sustentável. Os autores dos dois melhores textos receberam US$1 mil e 
US$500, junto com um convite para a Conferência Global sobre Sustentabilidade e 
Segurança em Energia, na ONU. Mais informações: clique aqui! 
  

UFSCar tem concursos nas Engenharias Química e de Alimentos 

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), campus Lagoa do Sino, está com inscrições 
abertas, até 21 de outubro, para o concurso que selecionará três professores adjuntos para a 
área de Engenharia de Alimentos. O campus fica no município de Buri, a 130 km de Sorocaba, e 
inicia suas atividades em 2014 com os cursos de graduação em Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Agronômica e Engenharia Ambiental. Mais informações: clique aqui! 
 
 
 
   

FAPESP E DGOEER assinam acordo de cooperação 

A FAPESP anunciou a assinatura de acordo de cooperação científica e tecnológica com a 
Direction Générale Opérationnelle Economie, Emploi & Recherche du Service Public de 
Wallonie (DGOEER), de Valônia, na Bélgica. 

http://www.fapesp.br/8200
http://agencia.fapesp.br/18060
http://agencia.fapesp.br/18015
http://agencia.fapesp.br/18016


Serão apoiados projetos nas áreas de biotecnologia e saúde, alimentos, tecnologias verdes e 
desenvolvimento sustentável, logística, aeronáutica e aeroespacial. Mais informações: clique 
aqui! 
  

Inscrições abertas para curso de atualização em energias do biogás 

Uma oportunidade para conhecer as diversas aplicações do Biogás, além de uma forma de se 
ter uma noção ampla do cenário nacional e internacional das Energias Renováveis e ampliação 
da sua rede de contatos. É dessa forma que o Curso de Atualização em Energias do Biogás, 
promovido pelo Centro Internacional de Energias Renováveis com Ênfase em Biogás e 
Embrapa, empresa de pesquisa agropecuária vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, vem sendo encarado por estudantes e profissionais. Mais informações: clique 
aqui! 

  

EVENTOS 

 

XV CBE - Congresso Brasileiro de Energia 
22 a 24 de outubro de 2013 
Centro de Convenções da Firjan – Rio de Janeiro - RJ 
Mais Informações: clique aqui! 
  

6º Congresso Nacional da Bioenergia 
06 e 07 de novembro de 2013 
Mais informações: clique aqui! 
  

Biomass Power & Pellets Brazil 
O Começo da Revolução Brasileira da Bioenergia 

07 e 08 de novembro de 2013 
Hotel Renaissance – São Paulo - SP 
Mais informações em: clique aqui! 
  

Conferência Solar e Geração Distribuída 
12 e 13 de novembro de 2013 
Hotel Mercure – São Paulo - SP 
Mais informações em: clique aqui! 
  

Conferência Biorrefinarias Brasil 2013 
Exploração e Produção no Pré-Sal: Desafios para a Engenharia Química 

26 e 27 de novembro de 2013 
Mercure São Paulo – São Paulo - SP 
Mais informações: [11] 3452-3155 [11] 2366-4511 ou 
atendimento@paginasustentavel.com.br  
  

2ª Conferência Anual Brasileira sobre Geração de Energia Solar 
03 e 04 de dezembro de 2013 
Tivoli São Paulo – Mofarrej – São Paulo 
Mais informações: clique aqui! 

http://www.fapesp.br/8133
http://www.fapesp.br/8133
http://www.biomassabioenergia.com.br/noticia/inscricoes-abertas-para-curso-de-atualizacao-em-energias-do-biogas/20131010142349_C_348
http://www.biomassabioenergia.com.br/noticia/inscricoes-abertas-para-curso-de-atualizacao-em-energias-do-biogas/20131010142349_C_348
http://www.congressoenergia.com.br/apresentacao/
http://www.udop.com.br/index.php?item=congresso
http://www.greenpowerconferences.com/EF/?sSubSystem=Prospectus&sSessionID=gb3mnnd5i4qegltt2i0b79s4b5-3159405&sEventCode=BP1311BR_PT&sDocument=Introduction
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1687:conferencia-solar-e-geracao-distribuida&catid=6:eventos&Itemid=4
http://www2.fei.edu.br/chefei/
mailto:atendimento@paginasustentavel.com.br
http://www.greenpowerconferences.com/EF/?sSubSystem=Prospectus&sEventCode=SP1312BR_PT&sSessionID=bptcqk9aj8j2755s8bag4flr64-5202095


  
  

NOTÍCIAS 

 
  
BIOCOMBUSTÍVEIS 

FAPESP e Peugeot Citroën anunciam resultado de chamada 
Fonte: Fapesp (16/10/2013) 
 A FAPESP e a Peugeot Citröen do Brasil Automóveis (PCBA) anunciam o resultado 

da chamada lançada pelas instituições para a criação de um Centro de Pesquisas 

em Engenharia, com plano ousado e internacionalmente competitivo de pesquisas 

sobre temas relacionados a motores a combustão movidos a biocombustíveis. 
O Centro terá como pesquisador responsável o professor Walter Luiz Ribeiro Gallo, 

da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). Leia Mais. 
 
 

BIODIESEL 

Mercado de biodiesel está praticamente parado, diz 
gerente de usina 
Fonte: UDOP (16/10/2013) 
  
O mercado de biodiesel está praticamente parado. A avaliação é de Kayo Wilhelm, 

gerente geral da Taua Biodiesel, de Nova Mutum (MT). A indústria foi visitada no 

segundo dia de expedições do Circuito Tecnológico Aprosoja, que percorre locais de 

produção no norte e oeste do estado nesta semana. Leia Mais. 

 
 
ETANOL 

SJC Bioenergia inaugura usina de etanol em Goiás e 
pretende processar 15 milhões de ton. De cana em 
suas unidades até 2025 
Fonte: Página Sustentável (15/10/2013) 
SJC Bioenergia, joint venture formada em setembro de 2011 pela multinacional de 

alimentos Cargill e o grupo sucroenergético USJ, inaugurou recentemente a sua 

segunda unidade - a Usina Rio Dourado, em Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, a 

240km de Goiânia. A planta terá capacidade de moagem de 2,5 milhões de 

toneladas de cana-de-açúcar. Leia mais. 

 

 
 
 
 
GÁS 

UE revela lista de financiamento para projetos de gás 
Fonte: G1 (14/10/2013) 

http://www.fapesp.br/8210
http://www.udop.com.br/index.php?item=noticias&cod=1106739#nc
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1709:sjc-bioenergia-inaugura-usina-de-etanol-em-goias-e-pretende-processar-15-milhoes-de-toneladas-de-cana-em-suas-unidades-ate-2025&catid=1:energia&Itemid=9


A Comissão Europeia revelou nesta segunda-feira uma lista de 250 projetos de 

energia e gás elegíveis a um total de 5,85 bilhões de euros (7,93 bilhões de 

dólares) em financiamentos, como parte de planos para reduzir a dependência do 

gás da Rússia e para criar um mercado único de energia. Os recursos serão 

compartilhados entre projetos de infraestrutura trans-europeus de 2014 a 2020, 

com o objetivo de ajudar países da UE a integrar seus mercados de energia e a 

diversificar fontes de fornecimento, disse o braço executivo do bloco. Leia mais. 
 

PRÉ-SAL 

Lobão anuncia presidente da Pré-Sal Petróleo 
Fonte: G1 (14/10/2013) 
Por Luiz Sugimoto 
  
O engenheiro mecânico Oswaldo Pedrosa, funcionário aposentado da Petrobras e 

ex-executivo da petrolífera HRT, foi anunciado, nesta segunda-feira, 14, pelo 

ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, como o primeiro presidente da Pré-Sal 

Petróleo SA (PPSA), estatal responsável por administrar os contratos de partilha na 

Leia mais.  camada do pré-sal. 

 
 
PETRÓLEO 

Petroleira saudita indica que mundo deve investir US$ 40 tri 
 em energia

Fonte: G1 (14/10/2013) 
Autor: France Presse 
 
DAEGU, Coreia do Sul, 14 Out 2013 (AFP) - O mundo deve investir 40 trilhões de 

dólares em 20 anos para atender à sua demanda de energia, destacou o diretor da 

companhia de petróleo saudita Aramco, durante um congresso mundial de energia, 

que começou esta segunda-feira na Coreia do Sul. Leia Mais.  

  

Agência Internacional de Energia vê aumento de 8% na 
gasolina no Brasil 
Fonte: G1 (11/10/2013) 
O preço da gasolina no Brasil deverá sofre reajuste de 8% a partir de 21 de 

outubro, estimou nesta sexta-feira a Agência Internacional de Energia (AIE), que 

coordena as políticas de energia dos países desenvolvidos do Ocidente.  

A AIE projetou que a demanda total por petróleo no país em 3,091 milhões de 

barris por dia em 2013, pequena alta ante os 3,088 milhões de barris previstos no 

relatório de setembro. Leia mais.  

 Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail 

solicitando a retirada de seu endereço eletrônico.  

  

  

Setor de Divulgação e NIPEeventos 
Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético - NIPE/Unicamp 

Cidade Universitária Zeferino Vaz, s/n 
Caixa Postal 6166 - Barão Geraldo 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/10/ue-revela-lista-de-financiamento-para-projetos-de-gas-energia.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/10/lobao-anuncia-presidente-da-pre-sal-petroleo.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/10/petroleira-saudita-indica-que-mundo-deve-investir-us-40-tri-em-energia.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/10/agencia-internacional-de-energia-ve-aumento-de-8-na-gasolina-no-brasil-2.html
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