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Mural
OPORTUNIDADES 

PósDoutorado em Pesquisa Operacional na UFSCar
O Centro de Pesquisa em Matemática Aplicada à  Indústria  (CeMEAI), um dos
Centros  de  Pesquisa,  Inovação  e  Difusão  (CEPIDs)  apoiados  pela  FAPESP,
oferece uma bolsa de PósDoutorado na área de Pesquisa Operacional. O prazo
de inscrição termina em 12/03/2016. Mais informações: clique aqui!
 
Ambiente  Energia  oferece  curso  em  energia  solar  em  diversas  cidades
brasileiras
Ambiente  Energia  oferece  o  "Curso  Energia  Solar  Fotovoltaica  –  desenho,
aplicações e oportunidades do mercado brasileiro" em São Paulo (08 e 09/06),
Rio de Janeiro (28 e 29/06), Belo Horizonte (22 e 23/06), e Brasília (13 e 14/05).
Inscrições abertas. Mais informações: clique aqui!

Desafio Unicamp 2016
O Desafio Unicamp de Inovação Tecnológica é uma competição de modelos de
negócios  idealizada  pela  Agência  de  Inovação  Inova  Unicamp.  O  objetivo  da
competição é estimular a  criação de negócios de base  tecnológica a partir  de
tecnologias  protegidas  da  Unicamp  (patentes).  O  evento  engloba  qualquer
interessado  em  empreendedorismo  tecnológico  de  todo  Brasil,  com  ou  sem
vínculo  com  a  Unicamp.  Inscrições  até  18/03/2016.  Mais  informações:  clique
aqui!

Centro de Estudos da Metrópole oferece o curso TerraView Política Social
O  Centro  de  Estudos  da  Metrópole  (CEM),  um  dos  Centros  de  Pesquisa,
Inovação  e  Difusão  (CEPIDs)  apoiados  pela  FAPESP,  está  com  inscrições
abertas  para  cursos  básicos  de  geoprocessamento  voltados  para  políticas
sociais  nos meses  de março,  abril, maio  e  junho  de  2016. Mais  informações:
clique aqui!

http://us10.campaign-archive2.com/?u=cfe3d6daf7ff3a36c120ee488&id=9c620be17f&e=[UNIQID]
http://agencia.fapesp.br/posdoutorado_em_pesquisa_operacional_na_ufscar/22784/
https://www.ambienteenergia.com.br/loja/?p=2228
http://www.inova.unicamp.br/desafio/
http://agencia.fapesp.br/centro_de_estudos_da_metropole_oferece_o_curso_terraview_politica_social/22507/


Mestrado Profissional em Gestão da Informação na ECA da USP
A Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP)
inicia  as  inscrições  para  o  Curso  de  Mestrado  Profissional  em  Gestão  da
Informação do Programa de PósGraduação em Ciência da Informação (PPGCI)
em 28 de março. O curso está estruturado com uma área de concentração –
Organização, Mediação e Circulação da Informação – e três linhas de pesquisa:
Medição  Cultural,  Organização  do  Conhecimento  e  Gestão  de  Unidades  de
Informação. Inscrições até 01/04/2016. Mais informações: clique aqui!
 

Eventos
II Workshop on Bioenergy, Renewable Energy and Green Building 
17 de março de 2016
Instituto de Pesquisa de Bioenergia da FEG  UNESP  Guaratinguetá  SP
Mais informações: clique aqui!

Fiema Brasil 2016 
5 a 7 de abril de 2016
Parque de Eventos  Bento Gonçalves  RS
Mais informações: clique aqui!

 

CIBIO 2016
15 e 16 de junho de 2016

Federação das Indústrias do Estado do Paraná  Curitiba  PR

Mais informações: clique aqui!

Notícias
MATRIZ ENERGÉTICA

Projeto de lei quer 20% de uso obrigatório de fontes alternativas 
Fonte: Ambiente Energia (02/03/2016)

A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional (CEDN) se reúne nesta quarta
feira (2), para discutir projetos da Agenda Brasil, pauta apresentada pelo presidente do
Senado, Renan Calheiros, com o objetivo de incentivar o crescimento econômico
nacional. Fontes alternativas receberão destaque. Leia mais.
 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

CCT aprova mais recursos para programa de conservação de energia 
Fonte: Agência Senado (01/03/2016)

http://agencia.fapesp.br/mestrado_profissional_em_gestao_da_informacao_na_eca_da_usp/22744/
http://www.unesp.br/portal#!/noticia/20847/bionergia-energia-renovavel-e-edificios-verdes/
http://www.fiema.com.br/
http://www.congressobiomassa.com/
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2016/03/projeto-de-lei-quer-20-de-uso-obrigatorio-de-fontes-alternativas/28531


A  Comissão  de  Ciência,  Tecnologia,  Inovação,  Comunicação  e  Informática  (CCT)
aprovou  nesta  terçafeira  (1º)  projeto  que  reserva  20%  dos  recursos  destinados  a
investimentos  para  eficiência  energética  ao Programa Nacional  de Conservação  de
Energia Elétrica (Procel). O programa tem o objetivo de promover a racionalização do
consumo  de  energia  elétrica,  por  meio  de  ações  de  combate  ao  desperdício  e  à
redução do consumo. Leia mais.

ENERGIA SOLAR

Inaugurada no Brasil a primeira usina solar flutuante do mundo em lago
de hidrelétrica 
Fonte: GRNews (07/03/2016)

O primeiro projetopiloto no mundo, de exploração de energia solar em lagos de usinas
hidrelétricas,  com  uso  de  fluturadores,  foi  lançado  na  Hidrelétrica  de  Balbina,  no
município de Presidente Figueiredo, no Amazonas. Leia mais.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

EDP leva projetos de Eficiência Energética para as escolas de SP 
Fonte: Setor Energético (07/03/2016)

A EDP, distribuidora de energia para as regiões do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral
Norte,  divulgou  resultados  dos  projetos  na  área  de  Eficiência  Energética,  que
beneficiaram 70,8 mil consumidores em 2015. Com investimentos de R$ 14,3 milhões,
a  empresa  estimase  que  as  iniciativas  geraram  economia  de  energia  de  14.699
MWh/ano. Os dados são divulgados nesta semana em que é celebrado o Dia Mundial
da Eficiência Energética. Leia mais.
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