Campinas, 21 de Agosto de 2014. (Número 888)

MURAL
OPORTUNIDADES
Instituto de Química da USP seleciona professores
O Departamento de Bioquímica do Instituto de Química (IQ) da Universidade de São Paulo
(USP) está com inscrições abertas para concursos que visam preencher duas vagas na
área de Bioquímica e Biologia Molecular, com inscrições até 1º de setembro, e uma na
área de Bioenergia e Biomassa, até 29 de setembro. Clique aqui!

Inscrições para o Prêmio Finep 2014 prorrogadas
Foram prorrogadas para até o dia 12 de setembro as inscrições para a edição 2014 do Prêmio
Finep. Este ano, serão distribuídos de R$ 100 mil a R$ 500 mil para os primeiros colocados
regionais e nacionais de cada categoria, totalizando cerca de R$ 8 milhões em prêmios. As
inscrições foram abertas em abril, e as cerimônias de entrega do Prêmio acontecem no fim do
ano. Entre as categorias premiáveis da Finep está a área de inovação sustentável. Clique aqui!

Prorrogado prazo para inscrição em Academia Intercontinental
O prazo para envio das cartas de intenção e dos currículos atualizados dos interessados em
participar da Academia Intercontinental foi prorrogado para 31 de agosto.
A iniciativa internacional selecionará, nos próximos meses, 15 pesquisadores entre 30 e 40
anos de diferentes países do mundo e áreas do conhecimento para participar do novo projeto
colaborativo a partir de novembro de 2014.Clique aqui!

CURSO Gestão da Produção Industrial no Setor da Bioenergia
O curso oferecido pela UNIUDOP visa formar ou reciclar profissionais interessados na
Produção Industrial em Empresas do Setor da Bioenergia. O programa é estruturado de forma
que os participantes venham se utilizar, nas suas atividades práticas, de modernas tecnologias
de produção utilizadas neste setor em ebulição. Espera-se que o curso gere excelência em
técnicas de gestão e no conhecimento da tecnologia industrial utilizada no Setor da
Bioenergia. Clique aqui!

CsF lança chamadas para graduação-sanduíche em 21 países
O programa Ciência sem Fronteiras anuncia nesta sexta-feira, 15, as novas chamadas para
graduação-sanduíche. Ao todo são 21 países de destino.
O período de inscrições vai de 15 de agosto a 29 de setembro para as chamadas nº 180, 181,
182, 183, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 e 204. Clique aqui!

CNPQ: Prorrogado o prazo de inscrições para bolsas
O prazo de inscrições das chamadas de produtividade em pesquisa (PQ), produtividade em
desenvolvimento tecnológico e Extensão inovadora (DT) e produtividade sênior (PQ-Sr) foi
prorrogado até o dia 22/08/2014. Clique aqui!

EVENTOS
Exposição: Química na História do Universo
Até 24 de agosto de 2014
MAST - Rio de Janeiro- RJ
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!

Conferência APREN 2014: “Eletricidade Renovável:
Estratégia para o Desenvolvimento
25 de agosto de 2014
Portugal
Mais informações: clique aqui!

Workshop Soils Water and Environment opportunities for
Collaboration in Agriculture and Biodiversity
25 de agosto de 2014
Seropedica- RJ
Mais Informações: clique aqui!

BRAZIL WINDPOWER 2014
De 26 a 28 de agosto de 2014
Centro de Convenções Sulamérica- Rio de Janeiro- RJ
Mais informações: clique aqui!

3ª Aula/Palestra - Principais Problemas e Soluções na
Fabricação do Açúcar e Etanol
11 de setembro de 2014
SEST/SENAT– Araçatuba- SP
Mais informações clique aqui!

Seminário: Cenário Energético do Mato Grosso e
Perspectivas Futuras
23 e 24 de setembro de 2014
Campus UFMT- Cuiabá- MT
Mais informações por e-mail: clique aqui!

Conferência Internacional BiodieselBr 2014
05 e 06 de novembro de 2014
São Paulo airport Marriott Hotel- São Paulo- SP
Mais informações: clique aqui!

NOTÍCIAS
ENERGIA SOLAR

Chinesa BYD estuda implantar fábrica de painéis solares no
Brasil
Fonte: Ambiente Energia (18/08/2014)
A potencial implantação de uma fábrica da empresa chinesa BYD no Polo Industrial de Manaus
(PIM) foi discutida por representantes da companhia da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa). O encontro foi realizado na sede do Governo do Amazonas.De acordo com
o presidente da BYD do Brasil, Tyler Lee, a empresa está concentrada no momento em
elaborar estudos de viabilidade econômica a fim de definir o local para a implantação da
fábrica. Leia mais.

ENERGIA EÓLICA

Pioneirismo de Catullo Branco é tema de livro
Fonte: WebRadioAgua (14/08/2014)
Catullo Branco foi uma figura de grande contribuição para a história da energia elétrica no
Brasil e, em especial, do Estado de São Paulo. Ainda na década de 1930, iniciou os primeiros
estudos sobre a produção de energia eólica na Inspetoria de Serviços Públicos (ISP). Leia mais.

BIOGÁS

China e Brasil são parceiros em um projeto de biodiesel
menos poluente
Fonte: Portal do AgroNegócio (04/08/2014)

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)
Se não é possível eliminar totalmente a poluição dos veículos, dá para melhorar e muito a
qualidade dos combustíveis. E o Brasil participa desse esforço.
Na Universidade de Tsinghua, em Pequim, funciona o Centro China-Brasil para Mudanças
Climáticas e Inovação em Tecnologias para Energia, uma parceria deles com a UFRJ.

Leia mais.

BIOQUEROSENE

Projeto irá produzir bioquerosene a partir do tabaco na
África do Sul
Fonte: Portal do Biodiesel (20/08/2014)
Lançado há pouco mais de dois anos, o tabaco energético começa a despertar interesse.
A aposta da vez está sendo feito por duas empresas do ramo da aviação: a companhia aérea
South African Airways (SAA) e a SkyNRG, empresa holandesa voltada para a sustentabilidade
na aviação. O projeto conta ainda com o apoio da Boeing. Leia mais.

AGRONEGÓCIO

Um parque para os negócios do campo
Fonte: Jornal JÁ (20/08/2014)
A 37ª Expointer que começa no fim de agosto vai ser um teste decisivo para o projeto de
transformar o Parque Estadual Assis Brasil num grande centro de eventos ligados ao
agronegócio, com atividades permamentes em seus 141 hectares.
O projeto, já em andamento, prevê a construção de um agroshopping, um hotel, um centro
tecnológico e um centro educacional agrorural. 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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