
 
 

Campinas, 19 de dezembro de 2013. (Número 861) 
 

 

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

Bolsa Fullbright NEXUS para jovens profissionais 
Oportunidade de bolsa para jovens profissionais (pesquisadores e professores) com doutorado, para o programa 
Fullbright Nexus em 2014, uma parceria entra a CAPES, o Ministério da Educação, Departamento  de assuntos 
Educacionais e Culturais dos EUA (ECA) e a Comissão Fullbright para Intercâmbio educacional entre EUA e 
Brasil.  Serão escolhidos 5 participantes brasileiros, 5 dos Estados Unidos e outros 10 de outras nacionalidades. Mais 
informações: clique aqui e aqui! 
 

Curso de Saneamento e Controle Ambiental 
O curso propõe aprendizado dinâmico, teórico-prático e profissional por meio de apresentação de procedimentos 
para saneamento e controle ambiental. Inscrições abertas até dia 10 de janeiros. Mais informações: clique aqui! 
 

Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP tem vaga para professor doutor 
Estão abertas, até 21 de janeiro de 2014, as inscrições para o concurso que selecionará um professor doutor para 
atuar na Divisão de Produtividade Agroindustrial e Alimentos, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da 
Universidade de São Paulo (Cena/USP), em Piracicaba. Mais informações: clique aqui! 

Instituto de Química da USP têm vagas para professor doutor 
Estão abertas, até o dia 24 de janeiro de 2014, as inscrições para o concurso de seleção de dois professores doutores 
para o Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP). O 
salário é de R$ 9.184,94 para um regime de dedicação integral à docência e à pesquisa (RDIDP). Mais 
informações: clique aqui! 

 
Eco_lógicas inscreve até final de janeiro 
Estudantes de pós-graduação que pesquisam o setor energético têm pouco mais de um mês para participar do 

Eco_lógicas. As inscrições para o concurso promovido pelo Instituto para o Desenvolvimento de 

Energias Alternativas da América Latina (Ideal) e parceiros estão abertas até o dia 31 de janeiro de 2014. Mais 

informações: clique aqui! 

 

CNEM tem inscrições para eventos até 10 de janeiro 
O Conselho Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNEM) realizará uma série de eventos e oficinas em março 

de 2014, as inscrições encerram-se em 10 de janeiro. Mais informações: clique aqui! 

 

Edital para plano de inovação 
Já está disponível no site da Finep o edital do Plano Inova Sustentabilidade, no final de novembro, em reunião 
da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), em São Paulo. Trata-se de iniciativa conjunta da Finep, BNDES e 
Meio Ambiente, com o objetivo de incentivar a realização de investimentos na área ambiental, com a promoção de 
soluções inovadoras capazes de mitigar impactos das atividades produtivas sobre o meio ambiente. Mais 
informações: clique aqui! 
 

http://www.cies.org/NEXUS/
http://eca.state.gov/fulbright/fulbright-programs/program-summaries/fulbright-nexus
http://www.bio-verde.com/curso-de-saneamento-e-controle-ambiental.html
http://agencia.fapesp.br/18374
http://agencia.fapesp.br/18397
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/category/alternativas
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2013/12/eco_logicas-inscreve-ate-final-de-janeiro/23617
http://www.cnpem.br/cnpem/eventos/
http://download.finep.gov.br/chamadas/outrasFontes/editais/INOVASustentabilidade_05dez2013_BNDESeFINEP.pdf
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/category/tecnologias
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/category/solucoes
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2013/12/edital-para-plano-de-inovacao/23591


 

EVENTOS 
 

 
Avaliação do Ciclo de Vida e Cadeia de Valor Sustentável 
11 e 12 de fevereiro de 2014 
Hotel Mercure – São Paulo - SP 
Mais informações: clique aqui! 

 
Waste-to-Energy 2014 
18 e 19 de fevereiro de 2014 
Hotel Mercure – São Paulo - SP 
Mais Informações: clique aqui! 
 

Workshop Internacional de Biocombustíveis 
17 e 18 de março de 2014 
Grand Hyatt São Paulo Hotel – São Paulo -SP 

Mais informações: clique aqui! 
 

Santos OFFSHORE 

8 a 11 de abril de 2014 
Centro de Convenções Mendes – Santos -SP 
Mais Informações: clique aqui! 
 

IX CBPE – Congresso Brasileiro de Planejamento Energético 
25 a 27 de agosto de 2014 
Costão do Santinho Resort – Florianópolis - SC 
Mais Informações: clique aqui! 

 
9º Congresso Internacional de Bioenergia 

01 a 03 de outubro de 2014 
Centro de Exposições Imigrantes – São Paulo - SP 

Mais informações: clique aqui! 
 

NOTÍCIAS 
 

 
INOVAÇÃO 

Pesquisadores propõem uso integral do ginseng brasileiro 
Fonte: Agência FAPESP (18/12/2013) 
Autor: Noêmia Lopes 
 
 Pesquisadores da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (FEA/Unicamp), 
integrantes do grupo de pesquisa coordenado pela professora Maria Angela de Almeida Meireles, desenvolveram 
um extrato rico em β-ecdisona – composto usado em fármacos fitoterápicos voltados ao tratamento de perda de 
memória – e em saponinas – substâncias com propriedades surfactantes, ou seja, capazes de influenciar a superfície 
de contato entre dois líquidos que não se misturam, dando origem a emulsões usadas, por sua vez, na fabricação de 
cosméticos e alimentos. (...) Até o momento, três alternativas apresentaram resultados promissores: utilização como 
biossorvente de metais pesados, como fonte de açúcares para a produção de bioetanol e como combustível para a 

produção de bioeletricidade. Leia mais. 

http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:avaliacao-do-ciclo-de-vida-e-cadeia-de-valor-sustentavel&catid=6:eventos&Itemid=4
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1821:waste-to-energy-2014&catid=6:eventos&Itemid=4
http://www.ibp.org.br/divulga_evento/eventos2014/index.html
http://www.santosoffshore.com.br/
http://www.ixcbpe.com.br/chamada/
http://www.bioenergia.net.br/congresso2014/br/index.php
http://agencia.fapesp.br/18388


 
 

GÁS RENOVÁVEL 

Projeto que prevê a substituição do gás natural por gás de origem 
renovável recebe £1,9 milhões 
Fonte: Página Sustentável (18/12/2013) 
 
Um projeto de demonstração na cidade de Swindon, sudoeste da Inglaterra, recebeu £1,9 milhões da Agência 
Reguladora de Gás e Eletricidade do Reino Unido. O projeto que produzirá gás de baixo carbono (Bio-SNG) para a 
substituição de gás natural no aquecimento de casas e escritórios é uma parceria das empresas National Grid, 

Advanced Plasma Power e Progressive Energy. Leia mais. 
 

ENERGIA SOLAR 

Geração solar ainda engatinha no Brasil 
Fonte: Biomassa & Bioenergia (17/12/2013) 
 
Vista com bons olhos pelo governo federal, área acadêmica e consumidores, a energia solar terá penetração no 
mercado mais lenta do que inicialmente prevista. O motivo para o "atraso" no desenvolvimento da fonte é a baixa 

competitividade em relação a outras tecnologias, como hidrelétricas, eólicas e térmicas a gás natural. Leia Mais. 
 

BIODIESEL 

Macaúba mostra potencial para produção de biodiesel 
Fonte: Página Sustentável (17/12/2013) 
 
Estudos apresentados por pesquisadores indicam que a produtividade da macaúba, que é nativa da América do Sul, 
pode superar a expectativa de que seria possível obter cerca de 4 toneladas de óleo da polpa de macaúba por 

hectare cultivado. Leia mais. 
 

TECNOLOGIA 

SHELL inaugura tanque para estudo de águas profundas em Porto 
Alegre 
Fonte: Petronotícias (17/12/2013) 
 
A Shell, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), inaugurou ontem (18), em Porto Alegre, o 
maior tanque de simulação da América Latina para estudo de modelagem física de reservatórios em águas profundas. 

Leia mais. 
 

ETANOL 

Centro de Pesquisas é inaugurado em Goiânia com foco em Etanol 
Fonte: Petronotícias (11/12/2013) 
A Petrobrás e a Universidade Federal de Goiás (UFG) abriram em Goiânia um Centro de Excelência em 
Melhoramento Genético da Cana-de-açúcar no Cerrado. O centro conta com cinco laboratórios e recebeu R$ 1,8 
milhão em investimentos. O objetivo é desenvolver novas variedades de cana-de-açúcar na região, com foco na 

produção do etanol celulósico, ou etanol de segunda geração, que parte do bagaço da cana. Leia mais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1823:projeto-que-preve-a-substituicao-do-gas-natural-por-gas-de-origem-renovavel-recebe-p19-milhoes&catid=1:energia&Itemid=9
http://www.biomassabioenergia.com.br/noticia/geracao-solar-ainda-engatinha-no-brasil/20131217090429_J_299
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1822:macauba-mostra-potencial-para-producao-de-biodiesel&catid=1:energia&Itemid=9
http://www.petronoticias.com.br/archives/43445
http://www.petronoticias.com.br/archives/42818


REATOR MULTIPROPÓSITO 

Novo reator permitirá independência 
Fonte: Portal da Unicamp (11/12/2013) 
Autor: Guilherme Gorgulho 
 
O investimento do governo federal de US$ 500 milhões no Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) vai permitir ao 
Brasil mais do que dobrar a quantidade de exames e procedimentos de Medicina Nuclear e proporcionar uma 
independência inédita ao país na produção de radiofármacos. Durante simpósio na Unicamp realizado no dia 10, 
pesquisadores apresentaram as possibilidades de uso desse reator nuclear de pesquisa que será construído na 

região de Sorocaba (SP). 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.unicamp.br/unicamp/noticias/2013/12/11/novo-reator-permitira-independencia
mailto:nipeenergia@nipeunicamp.org.br
http://www.nipe.unicamp.br/

