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Campinas, 23 de Agosto de 2017. (Número 980)

Mural 
OPORTUNIDADES

1º Curso de Empreendedorismo do Brasil focado no Agronegócio 
Como apoiador institucional do Curso AgTech Garage de Empreendedorismo
o Agropolo Campinas-Brasil proporciona, para toda a sua rede, 20% de
desconto exclusivo, utilizando o código promocional “AGROPOLO20OFF” no
momento da matricula.  O curso é totalmente online, com 10 módulos
distribuídos em aulas semanais ao longo de três meses de duração. Os
assuntos abordados na programação trazem conhecimentos e experiências
valiosas para todas as fases da jornada de um empreendedor.  Mais
informações: clique aqui! 

FAPESP e Newton Fund anunciam apoio a intercâmbio de pesquisadores 
A chamada visa oferecer, a pesquisadores em início de carreira ou com
carreira estabelecida, oportunidades de conduzir colaborações internacionais
em pesquisa e de desenvolver capacidade de pesquisa em economias em
desenvolvimento. A chamada é parte do programa “Biodiversity – ecosystem
services for sustainable development” e inclui os seguintes temas e campos
do conhecimento: Conhecendo Habitats e Espécies; Biodiversidade para
Meios de Subsistência Sustentáveis e Bioeconomia; Mudanças Climáticas
Globais, Biodiversidade e Ecossistemas; Mantendo e Restaurando o Capital
Natural.  Data limite para inscrições: 13/10/2017 às 16:00 (UK TIME). Mais
informações: clique aqui!

Eventos
 

Eficiência Energética e Geração Distribuída
23 de agosto de 2017

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

Mais informações: clique aqui!
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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 
Universitários transformam lixo orgânico em biocombustível 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (16/08/2017)

O BioWatt++ é um projeto de estudantes dos cursos de Engenharia Mecânica,
Elétrica e de Bioprocessos e Biotecnologia, da Universidade Positivo (UP), em
Curitiba (PR). Segundo Leonardo Vieira Pedrini, um dos estudantes responsáveis
pelo projeto, o reator, que utiliza irradiação para acelerar os processos químicos,
promete ter alto desempenho no meio agrícola.   Leia mais

INOVAÇÃO

Revestimento high tech para prédios gera energia elétrica 
Fonte: Portal Exame.com (16/08/2017)

Uma solução para energia solar está chegando ao Brasil. De fabricação pela alemã
Calyxo, a solução é de painéis fotovoltaicos que podem revestir fachadas externas,
além de aplicações mais tradicionais, como uso em telhados.   Leia mais

ENERGIA SOLAR 
Yaskawa apresenta inversor fotovoltaico produzido no Brasil 
Fonte: Portal Ambiente Energia (18/08/2017)

Desenvolvido para aplicação em usinas e instalação ao tempo, o inversor
fotovoltaico central se adapta a ambientes agressivos. “Trata-se de uma nova
tecnologia direcionada a expansão da indústria de geração de energia renovável,
que a empresa está começando a produzir em sua fábrica”, disse Luís Simione,
diretor da Yaskawa.   Leia mais

BIOECONOMIA 
Bioeconomia gera oportunidade para micro e pequenas empresas 
Fonte: Portal Administradores (21/08/2017)

Papo de Negócios da próxima semana vai mostrar como esse mercado pode
alavancar empreendimentos que trabalham com orgânicos e produtos
sustentáveis. Leia mais
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