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Campinas, 10 de Agosto de 2017. (Número 979)

Mural 
OPORTUNIDADES

Bolsa de PD em Microbiologia do Solo - ESALQ/USP 
Esta proposta visa estudar a estrutura da comunidade microbiana e a
funcionalidade do solo envolvida nas emissões de gases de efeito estufa (GG)
e também a eficiência da ciclagem de nutrientes em distintas práticas de
manejo. Os pedidos deverão ser enviados exclusivamente por e-mail à Prof.
Elke J. B. N. Cardoso (ejbncard@usp.br) até 15 de agosto de 2017. Mais
informações: clique aqui! 

Bolsa de PD em Sistemas de Energia Elétrica - FEIS/UNESP 
O coordenador do Projeto Temático, Prof. Dr. Rubén Augusto Romero Lázaro,
receberá inscrições para realização do processo seletivo de um bolsista de
Pós-Doutorado que possa desenvolver o tema de pesquisa: Proposta do
Desenvolvimento de Técnicas Fluxo de Potência Ótimo em Redes Inteligentes
através de um Sistema Multiagente. Data limite para inscrições: 30/08/2017.
Mais informações: clique aqui!

Eventos
VII Congresso ANDAV
14 a 16 de agosto de 2017

Transamerica Expo Center, Av. Mário Vilas Boas Rodrigues, São Paulo  SP 

Mais informações: clique aqui! 

 

Manejo Tecnológico da Lavoura Cafeeira
16 a 17 de agosto de 2017

Rua Cel. José Alves, 256, Vila Pinto, Varginha  MG

Mais informações: clique aqui!
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Reunião Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético
17 de agosto de 2017

Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 201  Ibirapuera  São Paulo/SP 

Mais informações: (11) 38866641/59 ou rmorais@al.sp.gov.br

 

Workshop Estratégico CTBE RenovaBio
18 de agosto de 2017

Rua Giuseppe Máximo Scolfaro 10.000, Campinas  SP

Mais informações: clique aqui!

Seminário "Spinoffs, Startups & Inovação: oportunidades e desafios"
22 de agosto de 2017

Instituto Agronômico  IAC, Av. Barão de Itapura, 1481, Botafogo, Campinas  SP

Mais informações: clique aqui!

Eficiência Energética e Geração Distribuída
23 de agosto de 2017

FecomercioSP, Rua Dr. Plinio Barreto 285, São Paulo  SP

Mais informações: clique aqui!

 

6º Conferência DATAGRO CEISE Br  FENASUCRO
22 a 25 de agosto de 2017

Centro de Eventos Zanini  Sertãozinho  SP 

Mais informações: clique aqui!

Treinamento em Modelagem de Otimização no Agronegócio
28 a 29 de agosto de 2017

Auditório do Grupo ESALQLOG  ESALQ/USP, Piracicaba  SP 

Mais informações: clique aqui! 

 

Notícias
ENERGIA RENOVÁVEL 
Piauí instala a maior usina de energia fotovoltaica da América Latina 
Fonte: Portal Ambiente Energia (09/08/2017)

O Piauí vem se destacando nos últimos anos na atração de empreendimentos
voltados à geração de energia renovável, a exemplo das eólicas. Agora, o estado dá
mais um importante passo nesse sentido, com a instalação do Parque Solar Nova
Olinda, da Enel Green Power Brasil.   Leia mais

INOVAÇÃO

Conheça o óculos que transforma energia solar em eletricidade 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (08/08/2017)

Os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe (KIT) criaram o  óculos
usando células solares orgânicas, que são flexíveis e têm espessura finíssima,
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acopladas nas lentes.   Leia mais

ENERGIA SOLAR 
Carregador solar portátil mais fino e mais leve do mundo já está à venda 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (04/08/2017)

O modelo tem o tamanho e aparência de uma daquelas capas em formato de
carteira para proteger o celular de quedas e arranhões. O carregador é formado por
dois painéis solares de alta eficiência, um painel LCD e possui entrada USB.   Leia
mais

BIOECONOMIA 
A inovação colaborativa para alavancar a bioeconomia 
Fonte: Agência FAPESP (07/08/2017)

A Prefeitura de Campinas inicia agora, em agosto, a construção de um sistema de
compostagem para transformar 200 toneladas diárias de resíduos urbanos vegetais
em compostos orgânicos – algo em torno de 70 toneladas de adubo – que serão
utilizados em áreas do município e em culturas do Instituto Agronômico (IAC),
vinculado à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, parceiro no
projeto. Leia mais
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