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MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

Celesc abre concurso para 34 vagas  
A Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) abriu concurso para preenchimento de 34 vagas. 
Os salários estão entre R$1240,42 e R$6072,47. As inscrições irão até dia 25 de novembro. 
Mais informações: clique aqui! 

 

Sebrae e CNPq abrem seleção de bolsistas na região noroeste, SP 
Os agentes bolsistas devem ser recém-formados, serão contratados pelo CNPq e capacitados pelo 
Sebrae. Durante 24 meses, eles vão conhecer, avaliar e acompanhar micro e pequenas empresas, 
sob a orientação de um gestor local. Mais informações: clique aqui! 

 

FAPESP e Universidade de la Frontera lançam chamada de propostas  
A FAPESP e a Universidad de la Frontera (UFRO), do Chile, anunciam a primeira seleção pública 
de propostas para intercâmbio de pesquisadores e bolsistas FAPESP de Doutorado e Pós-
Doutorado no âmbito do acordo de cooperação entre as instituições. Mais informações: clique 
aqui! 

 

Pós-doutorado em biologia molecular de leveduras 
O Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) busca candidatos para três 
vagas de pós-doutorado em programa voltado à biologia molecular da levedura S. cerevisae. 
Os selecionados desenvolverão estudos sobre biologia sintética, com foco no aprimoramento 
do metabolismo de xilose em cepas industriais utilizadas na produção de etanol. Mais 
informações: clique aqui! 

 

 

EVENTOS 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

17 a 22 de novembro de 2013 
Bento Gonçalves –RS 
Mais informações: clique aqui! 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/10/celesc-abre-concurso-para-34-vagas-salarios-sao-de-ate-r-607247.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2012/09/sebrae-e-cnpq-abrem-selecao-de-bolsistas-na-regiao-noroeste-sp.html
http://www.fapesp.br/8240
http://www.fapesp.br/8240
http://www.bioetanol.org.br/noticias/detalhe.php?ID=NjA3
http://www.abrh.org.br/xxsbrh/


 

Curso de Gestão de Resíduos Sólidos para Geração 
de Energia 
18 e 19 de novembro de 2013 
São Paulo - SP 
Mais Informações: clique aqui! 

 
Mudanças climáticas: Perspectivas e Desafios Sociais 
22 de novembro de 2013 
Auditório István Jancsó  – Biblioteca Brasiliana Guita e Jose Mindlin – São Paulo 
Mais informações: clique aqui! 
 

Biorrefinarias Brasil 2013 
26 e 27 de novembro de 2013 
Mercure – São Paulo – SP  
Mais informações em: clique aqui! 

 
 

II Fórum de Cogeração e Eficiência Energética para o 
Setor de Hotelaria 
05 de dezembro de 2013 
Hotel Windsor Excelsior – Rio de Janeiro - RJ 
Mais Informações: clique aqui! 
 

Seminário ABRAEX 2013 – Sustentabilidade, eficiência 
e desenvolvimento em energia 

14 de dezembro de 2013 
Auditório da Faculdade de Tecnologia-Universidade de Brasília/Campus Universitário 
Darcy Ribeiro 
Mais informações: clique aqui! 

 
9th anual World Bio Markets 
Fuels, Chemicals, Products 

04 a 06 de março de 2014 
The RAI, Amsterdam, Netherlands 
Mais informações: clique aqui!  
 

Fiema – Feira Internacional de Tecnologia para o Meio 
Ambiente 
22 e 25  de abril de 2014 
Bento Gonçalves – RS 
Mais informações: clique aqui! 
 

 

https://www.ambienteenergia.com.br/loja/?p=3082
http://www.eventos.usp.br/?events=seminario-na-brasiliana-discute-perspectivas-e-desafios-das-mudancas-climaticas
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1646:biorefinery-2013&catid=6:eventos&Itemid=4
https://www.ambienteenergia.com.br/loja/?p=3008
http://www.abraex.org.br/
http://www.worldbiofuelsmarkets.com/EF/?sSubSystem=Prospectus&sEventCode=BF1403NL&sSessionID=drru0os8sa5alpvcasaalkqik7-5942958&sDocument=Introduction#.UnJShXCkots
http://www.fiema.com.br/2014/


NOTÍCIAS 
 

 
BIOGÁS  

Com biogás, cidade consegue autossuficiência em 
energia elétrica 
Fonte: G1 (31/10/2013) 
Autora: Fabiula Wurmeister 
 
Experiência inédita no país está sendo testada em Entre Rios do Oeste. Bioenergia será 
produzida com dejetos de animais de criação e esgoto. 
Entre Rios do Oeste, município do Paraná com 4 mil habitantes, poderá se tornar, em 

2014, o primeiro do país a se tornar autossuficiente em energia elétrica, térmica e 

automotiva obtida com biogás. A bioenergia será produzida com dejetos de animais de 

criação e esgoto. Considerado um problema aos municípios de economia baseada na 

pecuária, os dejetos dos 130 mil suínos criados na cidade passarão a ser tratados como 

matéria prima e totalmente aproveitados. Leia Mais. 
 
 
COMBUSTÍVEIS 

Combustíveis: o que a nova política de preços levará 
em conta 
Fonte: O globo (30/10/2013) 
Autora: Míriam Leitão 
 
A Petrobrás divulgou hoje  um fato relevante, que explica um pouco mais sobre 

como deve ser a nova metodologia de cálculo dos preços dos combustíveis. A 

proposta prevê uma periodicidade para o reajuste, mais ainda não se sabe qual 

será. Segundo nota, terá como base o preço de referência no mercado 

internacional, a taxa de câmbio e uma ponderação entre o preço do que é 

importado e o preço do que é produzido aqui mesmo. Leia Mais. 
 
 
 
INOVAÇÃO 

Furnas desenvolve usina para gerar energia a partir 
do aproveitamento de ondas em alto-mar 
Fonte: Biomassa & Bioenergia (31/10/2013) 
 
A estatal Furnas começou o projeto de uma usina, chamada de conversor offshore 

e inédita no país, para a geração de energia a partir do aproveitamento das ondas 

em alto-mar. "A ideia, que já está sendo conversada com a Marinha do Brasil, é a 

unidade que vai ser desenvolvida ao final do projeto atender ao Farol da Ilha Rasa 

e às cerca de 200 casas existentes no local", disse hoje (30) à Agência Brasil o 

gerente da área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Furnas, Renato 

Norbert. Em uma segunda etapa, a usina flutuante deve gerar energia às 

plataformas do pré-sal. Leia Mais. 
 
 

http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/cidade/entre-rios-do-oeste.html
http://g1.globo.com/topico/parana.html
http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2013/10/com-biogas-cidade-consegue-autossuficiencia-em-energia-eletrica.html
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/posts/2013/10/30/combustiveis-que-nova-politica-de-precos-levara-em-conta-513670.asp
http://www.biomassabioenergia.com.br/noticia/furnas-desenvolve-usina-para-gerar-energia-a-partir-do-aproveitamento-de-ondas-em-alto-mar/20131031110543_R_640


 
PROJEÇÕES ENERGÉTICAS 

Ministério de Minas e Energia publica Plano de 
Expansão de Energia para a década 2013-2022 
Fonte: Biomassa & Bioenergia (31/10/2013) 
 
A EPE (Empresa de Pesquisa Energética) publicou o Plano de Expansão Decenal de 

Energia de 2022. O plano, que é atualizado anualmente e trabalha com as 

projeções para os rumos energéticos do país para os próximos dez anos, é muito 

parecido com o que foi apresentado em 2012 e parece não cumprir seu propósito 

de ser uma atualização que incorpora as condições econômicas e os 

questionamentos sobre a segurança do fornecimento de energia deste ano. Leia 
mais. 
 
 
 
ENERGIA HIDRÁULICA 

FT organiza evento da AL sobre energia hidráulica e 
meio ambiente 
Fonte: Portal da Unicamp (29/10/2013) 
 
Está em andamento na Unicamp o 1º Latin American Hydro Power and Systems 

Meeting, que traz na pauta a discussão de pesquisas nas áreas de máquinas 

hidráulicas, sistemas e meio ambiente, a fim de promover a integração 

internacional entre pesquisadores, profissionais e alunos das áreas de engenharia, 

bem como a divulgação técnico-científica dos trabalhos. 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 

CEP: 13083-896 - Campinas / SP 

Fone: (19) 3521-1718 / 3521-1267 
nipeenergia@nipeunicamp.org.br / www.nipe.unicamp.br  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biomassabioenergia.com.br/noticia/ministerio-de-minas-e-energia-publica-plano-de-expansao-de-energia-para-a-decada-2013-2022/20131031094729_K_314
http://www.biomassabioenergia.com.br/noticia/ministerio-de-minas-e-energia-publica-plano-de-expansao-de-energia-para-a-decada-2013-2022/20131031094729_K_314
http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2013/10/29/ft-organiza-evento-da-al-sobre-energia-hidraulica-e-meio-ambiente
mailto:nipeenergia@nipeunicamp.org.br
http://www.nipe.unicamp.br/

