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MURAL
OPORTUNIDADES
Departamento de Física da PUC-Rio seleciona professor
Departamento de Física do Centro Técnico Científico (CTC) da Pontifícia Universidade Católica
(PUC) do Rio de Janeiro está com inscrições abertas, até 31 de agosto, para o processo seletivo
para a contratação de um professor. O selecionado receberá salário de R$ 9.048,30 como
“professor assistente”, com uma carga horária de 40 horas semanais e dedicação exclusiva.
Mais informações: clique aqui!

Prêmio México de Ciência e Tecnologia abre inscrições
O governo mexicano está com inscrições abertas para candidatos de instituições da América
do Sul e Central, Caribe, Portugal e Espanha ao Prêmio México de Ciência & Tecnologia 2014. O
cientista vencedor da edição deste ano receberá aproximadamente US$ 50 mil e o prazo para
inscrição é até 1º de outubro. Mais informações: clique aqui!

SPRINT tem segunda chamada
A FAPESP anuncia a segunda chamada do SPRINT - São Paulo Researchers in International
Collaboration, uma estratégia de organização que consiste no anúncio simultâneo de
oportunidades de colaboração internacional com diversos parceiros da FAPESP. A data limite
para submissão das propostas é 27 de outubro de 2014.Mais informações: clique aqui!

Universidade do Estado do AM lança concurso com salários de R$5,9 mil
A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou nesta quinta-feira (5) a abertura de dois
editais para preenchimento de vagas para professores - com título de especialista e mestre - e para
cargos técnicos na área administrativa. Ao todo, 48 vagas são disponibilizadas pelo concurso. Os
salários variam de R$ 1850,00 a R$ 5940,02. As vagas são destinadas aos candidatos com titulação
de especialista e mestre, nas áreas de Ciências Florestais, Geografia, entre outras. Mais
informações: clique aqui!

Programa da CAPES concede bolsa de doutorado para estrangeiros

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulga nesta terçafeira, 29, oedital º 47/2014, referente à seleção de candidaturas para o Programa EstudantesConvênio de Pós-Graduação (PEC-PG). O objetivo do programa é formar recursos humanos
para que cidadãos oriundos de países em desenvolvimento, com os quais o Brasil mantém
acordo de cooperação educacional, cultural ou de ciência e tecnologia, possam realizar
estudos de pós-graduação stricto sensu em instituições de ensino superior brasileiras. As
inscrições pode ser feitas até 10 de setembro. Mais informações: clique aqui!

EVENTOS
Webinar: The challenges of achieving a commercial scale
MSW to biofuels and bio-products project
6 e 7 de agosto de 2014
Hyatt Regency – Orlando - USA
Mais informações: clique aqui!

6ª edição: Novas Tecnologias em Biomassa
12 e 13 de agosto de 2014
São Paulo - SP
Mais Informações: clique aqui!

Seminário sobre Geopolítica da Energia
14 de agosto de 2014
Sala da Congregação do IRI/USP – São Paulo SP
Mais informações: clique aqui!

The Electricity sector & New Global Frontiers
19 e 20 de agosto de 2014
WTC Hotel – São Paulo - SP
Mais informações: clique aqui!

Rio Oil & Gas Expo and Conference
15 a 18 de setembro de 2014
Riocentro – Rio de Janeiro - RJ
Mais informações: clique aqui!

9º Congresso Internacional de Bioenergia
01 a 03 de outubro 2014
Centro de Convenções Frei Caneca – São Paulo -SP
Mais informações: clique aqui!

BBEST 2014 - 2nd Bioenergy Science and Technology
Conference
20 a 24 de outubro de 2014

Campos do Jordão Convention Center - Campos do Jordão - SP
Mais informações: clique aqui!

NOTÍCIAS
LIVRE ACESSO

Revista Chemical Science vai se tornar open access
Fonte: Agência FAPESP (31/07/2014)
Em 2015, a revista científica Chemical Science, publicada pela Royal Society of Chemistry, vai se
tornar open access, possibilitando acesso livre a todo o seu conteúdo. A revista adotará o
padrão das publicações Open Access Gold, que permite acesso eletrônico a qualquer usuário,
sem cobrança de taxas ao leitor. Leia mais.

TERMELÉTRICAS

Tractebel desenvolve termelétrica a carvão no RS
Fonte: Jornal da Energia (31/07/2014)
A Tractebel informou ao mercado que busca a viabilização de uma termelétrica a carvão,
denominada Pampa Sul, de 680MW de capacidade bruta instalada, na cidade de Candiota, no
Rio Grande do Sul. Segundo a companhia, a efetiva implantação do projeto depende da
obtenção do licenciamento ambiental, habilitação e êxito no leilão de venda de energia, entre
outros requisitos. Leia mais.

ENERGIA

Empresa americana de armazenamento de energia arrecada
US$56 milhões
Fonte: Página Sustentável (30/07/2014)
A empresa Green Charge Networks uma das líderes em armazenamento de energia recebeu
uma injeção de capital da K Road DG de US$ 56 milhões para acelerar a instalação de suas
estações GreenStationTM. Leia mais.

BIOENERGIA

10 desafios para o agronegócio brasileiro
Do clima à energia e turismo, o presidente da Embrapa listou oportunidades que
podem alavancar o crescimento do país em um futuro próximo
Fonte: EcoFinanças (30/07/2014)
Durante o seminário “Biotecnologia e Inovação”, organizado pelo jornal Valor Econômico, em
São Paulo, Maurício Antônio Lopes, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) apontou os desafios que oagronegócio brasileiro precisa superar nos próximos
anos. Leia mais.

CANA-DE-AÇÚCAR

Projeto Caminhos da Cana engloba panorama, planejamento
estratégico e associativismo no setor sucroenergético
Fonte: Biomassa & Bioenergia (29/07/2014)
O Projeto Caminhos da Cana, coordenado pelo professor Marcos Fava Neves, da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP) da USP e realizado por
meio do Centro de Pesquisas Markestrat, tem realizado diversas atividades junto a associações
de produtores ligadas ao setor sucroenergético. O projeto é composto por quatro iniciativas
que incluem mapeamento e quantificação do setor, pesquisa acadêmica e planejamento
estratégico com associações de produtores e eventos que incluem a disseminação de
informações sobre o mercado e o setor. Leia mais.

CANA-DE-AÇÚCAR

Syngenta lança nova tecnologia de plantio comercial de cana
Fonte: Canal - Jornal da Energia (29/07/2014)
Na última quarta-feira (23), a Syngenta lançou uma nova tecnologia de plantio de cana. O
Novo Plene, como foi batizado pela empresa, é voltado para o plantio comercial, em larga
escala. Serão cápsulas que contêm gemas de cana-de-açúcar, produzidas na biofábrica em
Itápolis, interior de São Paulo. Uma inovação que mais se aproxima das sementes. Leia mais.

ETANOL

Marinha dos EUA considera uso de etanol em navios e jatos
Fonte: Jornal Cana (28/07/2014)
A Marinha dos Estados Unidos está considerando o uso de etanol em seus navios e aeronaves,
de acordo com a relação anual de aquisição de combustíveis a granel divulgada pelo
Departamento de Defesa do país. 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

