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MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

Ministério do Desenvolvimento Agrário 
Há oportunidades para engenharia de agrimensura, engenharia cartográfica, engenharia agronômica, dentre outros. 
Mais informações: clique aqui! 
 

Chamada CNPq: Apoio à Implantação e Capacitação de Núcleos de Inovação Tecnológica 
A chamada CNPq nº91/2013, que tem prazo até dia 20 de dezembro, tem como objetivo apoiar a implantação e 
capacitação de Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) em instituições científicas e tecnológicas públicas e proteção 
da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia. Mais informações: clique aqui! 

 

FAPESP e University of Melbourne lançam chamada de propostas 
A FAPESP e a University of Melbourne (UNIMELB), na Austrália, anunciam a primeira chamada conjunta de propostas 
de pesquisas no âmbito do acordo de cooperação, assinado pelas instituições em março de 2013. 
A chamada está aberta a pesquisadores ligados à UNIMELB que proponham projetos colaborativos com 
pesquisadores apoiados pela FAPESP. Mais informações: clique aqui! 
 

PIPE abre chamada de propostas para o primeiro ciclo de 2014 
A FAPESP lançou chamada de propostas para o 1º Ciclo de Análises em 2014 do Programa FAPESP Pesquisa Inovativa 
em Pequenas Empresas (PIPE). Estão reservados até R$ 15 milhões para atendimento às propostas selecionadas. A 
data-limite para apresentação das propostas na FAPESP (ou data de postagem) é o dia 3 de fevereiro de 2014. Mais 
informações: clique aqui! 

Proguaru, em Guarulhos (SP), prorroga inscrições para 76 vagas 
A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A  (Proguaru) prorrogou as inscrições do concurso público para 76 
vagas em cargos de nível fundamental e superior. Os salários vão de R$ 817,33 a R$ 4.854,42. Mais 
informações: clique aqui! 

 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) 
São 200 oportunidades para professores e outras 330 para cargos técnico-administrativos. Entre as vagas para nível 

superior estão Engenheiro Ambiental, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Elétrico, entre outras. Mais 

informações: clique aqui! 

 

LNNano contrata Pesquisador 
O Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano), que integra o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais 

(CNPEM), como parte de seu projeto de expansão, oferece duas vagas para posição de pesquisador em seu Laboratório de 

Microscopia Eletrônica (LME). O processo é contínuo até preenchimento das vagas. Mais informações: clique aqui! 

 

 

 

http://www.universa.org.br/
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas
http://www.fapesp.br/8355
http://www.fapesp.br/8319
http://g1.globo.com/sp/sao-paulo/cidade/guarulhos.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/11/proguaru-em-guarulhos-sp-prorroga-inscricoes-para-76-vagas.html
https://www.msconcursos.com.br/index.php?aba=1
http://www.cnpem.br/wp-content/uploads/2011/07/LNNano-contrata-Pesquisador-13006.pdf


EVENTOS 
 

II Seminário Internacional Frotas & Fretes Verdes 
10 e 11 de dezembro de 2013 
Royal Tulip, Rio de Janeiro - RJ 

Mais informações: clique aqui! 
 

Avaliação do Ciclo de Vida e Cadeia de Valor Sustentável 
10 e 11 de dezembro de 2013 
Hotel Mercure – São Paulo – SP  
Mais Informações: clique aqui! 

 
Feira Energea 

12 a 15 de dezembro de 2013 
Ente Autonomo Fiere di Foggie – Foggia – Itália 

Mais informações: clique aqui! 

 
Curso de Excelência em EPC (CE-EPC) 
19 a 20 de dezembro de 2013 
Sede da OAB/CAARL – Rio de Janeiro – RJ  
Mais Informações: clique aqui! 
 

World Biomass Power Markets 2014 
03 a 05 de fevereiro de 2014 
Amsterdam – Holanda 
Mais Informações: clique aqui! 
 

RenovEnergia 14º Seminário Internacional 
19 a 21 de março de 2014 
Maceió – Alagoas 
Mais informações: clique aqui! 
 

NOTÍCIAS 
 

INOVAÇÃO 

Suez começa a explorar gás no Brasil 
Fonte: Biomassa & Bioenergia (05/12/2013) 
 
A energética franco-belga GDF Suez, conhecida no setor elétrico pela sua atuação por meio da controlada Tractebel 
Energia, pode perfurar seus dois primeiros poços de exploração de gás natural no país até março. Os poços serão 
perfurados nos dois blocos em que a companhia está concluindo a aquisição de 20% de participação da mineradora 

Vale, na Bacia do Parnaíba. Leia Mais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://frotasefretesverdes.com.br/2013/
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1746:novos-produtos-e-cadeia-de-valor-sustentavel&catid=6:eventos&Itemid=4
http://www.nfeiras.com/energea/
http://www.renex-southamerica.com.br/
http://www.greenpowerconferences.com/EF/?sSubSystem=Prospectus&sEventCode=BP1401NL&sSessionID=15lleisjsjcq1c98pjnil48ql5-7195372
http://www.renovenergia.2100.org/program_eng.php
http://www.biomassabioenergia.com.br/noticia/suez-comeca-a-produzir-gas-no-brasil/20131205085604_W_254


 
 
SUSTENTABILIDADE 

Inova Sustentabilidade é lançado para apoiar projetos ambientais 
com soluções tecnológicas inovadoras 
Fonte: Página Sustentável (02/12/2013) 
 
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Marco Antonio Raupp, o presidente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, e o presidente da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), Glauco Arbix,  lançaram na última sexta-feira (29) o Plano Inova Sustentabilidade, em reunião da 

Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), realizada em São Paulo. Leia mais. 
 
ENERGIA SOLAR 

O Sol como aliado 
Estudo aponta que usinas solares podem gerar empregos e reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa 

Fonte: Portal da Unicamp (02/12/2013) 
 
Caso já estivessem em operação, os 13 projetos contemplados pela Chamada Estratégica Nº 13 da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), que objetiva fomentar a instalação de Usinas Solares Fotovoltaicas (USFs) no Brasil, 
teriam evitado a emissão de 6.285 toneladas de carbono equivalente (tCO2eq) em 2011 e de 11.229 (tCO2eq) no 

ano posterior, considerando a capacidade máxima de geração de energia elétrica das plantas. Leia mais. 
 

ENERGIA NUCLEAR 

Futuro da Indústria Nuclear brasileira é debatido em Pernambuco 
Fonte: Petronotícias (28/11/2013) 
Os principais executivos da indústria nuclear estão reunidos esta semana em Recife (PE) para a International Nuclear 
Atlantic Conference (INAC 2013), onde o foco principal é o mercado nacional. Nesta quinta-feira (28), o presidente 
da Associação Brasileira para Desenvolvimento das Atividades Nucleares (ABDAN), Antonio Müller (foto), fará a 
mediação da principal mesa-redonda do dia, sobre a capacidade brasileira de fornecer bens e serviços para a 

indústria nuclear. Leia mais. 
 
ENERGIA RENOVÁVEL 

Eletricidade das bactérias 
Fonte: Pesquisa FAPESP (11/2013) 
 
Uma combinação de bactérias, luz solar e água de esgoto pode levar a um sistema autossustentável para geração de 
hidrogênio, gás considerado um recurso futuro para produção de energia elétrica em geradores estacionários ou 

veículos. 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.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1793:inova-sustentabilidade-e-lancado-para-apoiar-projetos-ambientais-com-solucoes-tecnologicas-inovadoras&catid=3:sustentabilidade&Itemid=11
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/585/o-sol-como-aliado
http://www.petronoticias.com.br/archives/41863
http://revistapesquisa.fapesp.br/2013/11/18/eletricidade-das-bacterias/
mailto:nipeenergia@nipeunicamp.org.br
http://www.nipe.unicamp.br/

