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Campinas, 23 de junho de 2017. (Número 976)

Mural 
OPORTUNIDADES

Bolsa de PD em Engenharia Elétrica 
Está aberta uma vaga de pós-doutoramento para este projeto. O objetivo das
atividades a serem realizadas pelo bolsista é pesquisar como o ASIC proposto
para ser utilizado no TPC do experimento ALICE pode ser adaptado para
outras aplicações, de forma que a tecnologia e os circuitos desenvolvidos
possam ser absorvidos pela indústria e outros centros de pesquisa nacionais
e/ou internacionais. Data limite para inscrições: 20/07/2017. Mais informações:
clique aqui! 

Bolsa de PD em Produção de Hidrogênio 
O objetivo deste projeto de pesquisa é desenvolver um modelo numérico para
simular um receptor-reator para a reforma a vapor de metano usando energia
solar concentrada. Depois de validado, usando dados experimentais de um
projeto experimental que está sendo desenvolvido em paralelo, este modelo
numérico servirá como ferramenta para o desenvolvimento de novos projetos
e otimização do reator, com o objetivo de maximizar a produção de hidrogênio.
Data limite para inscrições: 31/07/2017. Mais informações: clique aqui! 

Bolsa de PD em Engenharia Térmica 
O candidato selecionado para esta posição deverá atuar em colaboração com
pesquisadores do Programa de Físico-Química do Centro de Pesquisa de
Inovação em Gás (RCGI) da Universidade de São Paulo. O objetivo é realizar
estudos numéricos sobre a produção de gás de síntese usando energia solar
em cavidades do corpo preto. Data limite para inscrições: 31/07/2017. Mais
informações: clique aqui! 

Bolsa de PD em Engenharia Mecânica 
Este projeto será desenvolvido em colaboração com pesquisadores do Centro
de Pesquisa de Inovação de Gás da Universidade de São Paulo, financiado
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conjuntamente pela FAPESP e pela Shell - RCGI (o resumo dos projetos
encontra-se no site do RCGI em www.usp.br/rcgi). A posição visa trabalhar
com pesquisa e desenvolvimento relacionados a sistemas avançados de
gás. Data limite para inscrições: 31/07/2017. Mais informações: clique aqui!

Eventos
 

Strategic Workshop: Bioeconomia e Química Verde
12 de julho de 2017

Sala de Eventos do IEA, Cidade Universitária, São Paulo  SP

Mais informações: clique aqui!

Workshop Novos modelos de negócio para o Setor Elétrico
19 de julho de 2017

Edifíciosede da FIESP  Av. Paulista, 1313  São Paulo  SP

Mais informações: clique aqui!

 

 

Notícias
ENERGIA RENOVÁVEL 
Shell aponta interesse em Energias Renováveis 
Fonte: Portal Notícias ao Minuto (10/07/2017)

Em pleno Congresso Mundial do Petróleo, o presidente da Shell teve um discurso
de rutura com o paradigma atual do mercado e abriu a porta a um investimento
interessante da empresa nas fontes renováveis de energia.  Leia mais

INOVAÇÃO

Calçada que gera energia é inaugurada em rua de Londres 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (30/06/2017)

O caminho é equipado com uma tecnologia que gera energia quando os pedestres
caminham sobre ele. À medida que os pedestres caminham pela calçada, a pressão
faz com que os geradores no piso se desloquem verticalmente. A indução
eletromagnética cria energia cinética que pode ser usada para alimentar
dispositivos.  Leia mais

ENERGIA SOLAR 
Energia solar pode crescer mais de 300% até o fim do ano 
Fonte: Portal R7 (08/07/2017)

A geração de energia solar fotovoltaica no Brasil atingirá o patamar de 1.000
megawatts (MW) de capacidade instalada até o fim do ano, de acordo com projeção
da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica). O número
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representa um crescimento de 325% em relação à capacidade atual de 235 MW,
suficiente para abastecer cerca de 60 mil residências, com até cinco pessoas em
cada uma.  Leia mais

BIOECONOMIA 
Uma Austrália para os brasileiros 
Fonte: Portal Dinheiro Rural (10/07/2017)

A Millenium acaba de concluir um estudo e já busca parceiros para investir US$ 110
milhões na construção de uma usina para processar etanol na região de
Brisbane.  “A Austrália é uma grande oportunidade de negócio”, diz o executivo
Eduardo Lima, sócio e CEO da Millenium Bioenergia, empresa que investe no setor
sucroenergético, na produção de açúcar e etanol de cana-de-açúcar e de milho,
mais seus subprodutos. Leia mais
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CEP: 13083-896 - Campinas / SP 
Fone: (19) 3521-1718 / 3521-1267 
brandini@nipe.unicamp.br / www.nipe.unicamp.br 

Quer se inscrever e receber o Boletim NIPEenergia semanalmente? subscribe 
Quer parar de receber emails do NIPEenergia? unsubscribe    

 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

NIPEeventos · Rua Cora Coralina 330 · Campus UNICAMP · Campinas, Sp 13083-896 · Brazil 

Subscribe Past Issues

http://noticias.r7.com/brasil/energia-solar-pode-crescer-mais-de-300-ate-o-fim-do-ano-08072017
http://www.dinheirorural.com.br/uma-australia-para-os-brasileiros/
mailto:brandini@nipe.unicamp.br
http://www.nipe.unicamp.br/
http://eepurl.com/bgd3uf
https://unicamp.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=1736c6903434ae6591f025761&id=f652aa8280&e=[UNIQID]&c=e749280b80
https://www.facebook.com/nipeunicamp/?ref=bookmarks
https://twitter.com/NIPEunicamp
http://www.nipe.unicamp.br/
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://unicamp.us14.list-manage.com/about?u=1736c6903434ae6591f025761&id=f652aa8280&e=[UNIQID]&c=e749280b80
https://unicamp.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=1736c6903434ae6591f025761&id=f652aa8280&e=[UNIQID]&c=e749280b80
https://unicamp.us14.list-manage.com/profile?u=1736c6903434ae6591f025761&id=f652aa8280&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=1736c6903434ae6591f025761&afl=1
http://eepurl.com/cqWNs9
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=1736c6903434ae6591f025761&id=f652aa8280

