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MURAL
OPORTUNIDADES
Curso: Energia Solar Fotovoltaica 2014
O CRESESB – Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito oferecerá nos dias 22 e 23 de agosto, em São Paulo – capital, um curso sobre Energia Solar
Fotovoltaica. Saiba mais sobre o conteúdo do curso e como participar, clicando aqui!

Inscrições abertas para o prêmio EDP inovações 2020
Estão abertas, desde o dia 4 de agosto, as inscrições para a quinta edição do Prêmio EDP
Inovação 2020, realizada pela EDP, empresa do Grupo EDP Energias de Portugal. A iniciativa
tem como objetivo incentivar a inovação e o empreendedorismo com foco na
sustentabilidade. Para mais informações, clique aqui!

UFABC tem inscrições para concurso de docentes na área de engenharia
de energia prorrogadas até 11 de agosto de 2014
A UFABC informou, por meio de um novo edital, que as inscrições para o cargo de docente
foram prorrogadas até dia 11 de agosto de 2014. As vagas destinam-se a capacitados na área
de engenharia de energia: Aerodinâmica de Turbinas Eólicas; Circuitos Elétricos e Eletrônica de
Potência; Sistemas Eólicos; Sistemas Solares Fotovoltaicos; Sistemas Solares Térmicos, entre
outros. Para mais informações, clique aqui!

CPFL abre inscrições para Programa de Estágio em 2015
A empresa CPFL disponibiliza 110 vagas para níveis superior e técnico nas cidades paulistas de
Bauru, Campinas, Indaiatuba, Itapetininga, Jaguariúna, jundiaí, Mococa, Piraju, Santos, São
Paulo, Sorocaba, entre outras. Os interessados devem fazer suas inscrições até dia 5 de
novembro de 2014. Para mais informações, clique aqui!

Edital CNPq nº 16/2014 oferece vagas para projetos em Bioenergia
Segue aberto, até 18 de agosto de 2014, o edital para projetos na área de biotecnologia,
prioritariamente em: 1- Bioprospecção, com ênfase em enzimas industriais e outros
bioprodutos; 2- Agrobiotecnologia, com impacto na produtividade, sustentabilidade e

qualidade da produção agropecuária; 3- Bioenergia, com ênfase em produção de biomassa e
bioprocessos; 4- Saúde humana, com ênfase em biofármacos; 5- Saúde e produção animal; 6Biotecnologia ambiental. Para mais informações, clique aqui!

Concurso público da Unilab - CE (Engª Agrícola ou áreas afins)
As vagas mencionadas pelo edital 128/2014 suprirão a demanda de professores adjuntos na
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Poderão
assumir as vagas pessoal de nível superior em engenharia rural, agroecologia, entre outros. Se
contratados, estarão sujeitos a receber salários de R$ 8.344,64, correspondente ao regime de
40 horas semanais, exercidos em Dedicação Exclusiva. Para mais informações, clique aqui!

EVENTOS
6ª Conferência de novas tecnologias em Biomassa
12 e 13 de agosto de 2014
Hotel Mercure, São Paulo - SP
Mais Informações: : clique aqui!

Wasteng 2014: 5th International Conference on Engeneering
for Waste and Biomass Valorisation
25 a 28 de agosto de 2014
Rio de Janeiro - RJ
Mais Informações: clique aqui!

Intersolar south Amercia conference
26 a 28 de agosto de 2014
Expo center Norte - São Paulo - SP
Mais informações: clique aqui!

PowergridBrasil 2014 - Feira e Congresso de Energia Tecnologia, Infraestrutura e Eficiência energética
16 a 19 de setembro de 2014
Expoville- Joinville/SC
Mais Informações: clique aqui!

2ª Conferência de Biogás e Bioeletricidade 2014
III Seminário internacional Frotas & Fretes Verdes
27 e 18 de novembro de 2014
Rio de Janeiro - RJ
Mais informações: clique aqui!

NOTÍCIAS
HIDRELÉTRICA

Furnas assina acordo com grupo chinês para contrução da
UHE Tapajós
Fonte: Site ambiente energia (25/07/2014)
Furnas firmou, dia 17, em Brasília, acordo de cooperação estratégica na área de energia
elétrica com a China Three Gorges International Corporation para a construção da Usina
Hidrelétrica São Luís do Tapajós, no Pará. Leia mais.

SUSTENTABILIDADE

Data Center verde funcionará com energia solar
Fonte: Página sustentável (05/08/2014)
A Algar Tech, em parceria com a empresa Alsol Energias Renováveis, iniciou um projeto de
efeciência energética com aproveitamento de luz solar para desenvolver o priemeiro data
center verde da América Latina. Leia mais.

INOVAÇÃO

Robô da Coppe vai monitorar stoplogs da Usina Hidrelétrica
Jirau
Fonte: Planeta Coppe (22/07/2014)
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.

BIODIESEL

Petrobrás pretende aumentar produção de biodiesel
Fonte: Página Sustentável (01/08/2014)
O novo presidente da Petrobras Biocombustíveis, Alberto Fontes, confirmou que está prevista
a elevação da capacidade produtiva da Usina de Biodiesel de Candeias, situada na Bahia. De
217 milhões de litros de biodiesel por ano a expectativa é chegar ao 300 milhões de litros.
Leia mais.

MAIS RENOVÁVEL

Goiás lança linha de financiamento para renovável
Fonte: Biomassa & Bioenergia (04/08/2014
A secretaria de Estado de Indústria e Comércio de Goiás (SIC) lançou uma linha especial de
crédito para estimular o investimento em energia renovável voltada para micro e pequenos
empresários e empreendedores individuais. O limite de financiamento é de R$ 2 mil até R$25
mil, com taxa ao mês . Leia mais.

ETANOL

O INEE está lançando o Programa Etanol Eficiente
Fonte: INEE (21/07/2014)

Aumentar a eficiência do uso do etanol hidratado (EH) mediante tecnologias dominadas é
tecnicamente viável tanto em carros flex quanto naqueles exclusivamente a EH (Resumo do
Workshop Uso Eficiente do Etanol Veicular no Brasil). Nas usinas de cana, onde o EH é mais
barato, poderão, ainda, substituir o óleo diesel. Leia mais.
Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail
solicitando a retirada de seu endereço eletrônico.
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