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Campinas, 01 de Setembro de 2017. (Número 981)

Mural 
OPORTUNIDADES

Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Planejamento de
Sistemas Energéticos - FEM/UNICAMP 
Tema: Produção de biogás a partir de vinhaça de 1ª e 2ª geração e licor de
pentoses em sistemas de única fase e de duas fases 
Ingresso no 1º semestre de 2018 (após aprovação no processo seletivo). 
Pré-requisitos: Ter concluído curso de graduação; conhecimento em
planejamento experimental; prática em laboratório (análises físico-químicas,
montagem de experimentos) 
Para maiores informações: bruna.moraes@nipe.unicamp.br 
Interessados devem enviar o CV (e link para CVLattes) por e-mail até dia
10/09. 

FAPESP anuncia nova chamada do BIOEN 
A chamada está aberta a propostas nas modalidades de Auxílio à Pesquisa –
Regular, Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático e Jovens Pesquisadores em
Centros Emergentes.  As Propostas serão recebidas até 24 de novembro de
2017. Mais informações: clique aqui! 

Abertas as inscrições para Pós-Graduação em Ciência de Alimentos na
Unicamp 
O Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da Faculdade de
Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
abriu inscrições para os cursos de Mestrado e Doutorado. As inscrições para o
processo seletivo devem ser feitas até o dia 31 de outubro de 2017. Mais
informações: clique aqui! 

Doutorado Acadêmico Industrial do UFABC seleciona candidatos ao pré-
doutorado 
O Doutorado Acadêmico Industrial (DAI) da Universidade Federal do ABC
(UFABC) abriu inscrições para a seleção de candidatos ao pré-doutorado. O
prazo de inscrição encerra em 8 de outubro e o curso terá início previsto para
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o primeiro quadrimestre de 2018. Mais informações: clique aqui! 
 

Eventos
Seminário “Biorrefinaria baseada em óleos vegetais/gorduras”
12 de setembro de 2017

NIPE  UNICAMP, Sala de Videoconferência  térreo, Rua Cora Coralina 330, Campinas  SP

Mais informações: clique aqui!

Agricultura 4.0: Internet das coisas e o aumento da produtividade
agrícola
14 de setembro de 2017

Auditório do Centro de Convenções da Unicamp, Campinas  SP 

Mais informações: clique aqui!

Mudanças climáticas, gestão de riscos e seguro rural na agricultura
brasileira
18 de setembro de 2017

Auditório Zeferino Vaz do Instituto de Economia (IE), Campinas  SP 

Mais informações: clique aqui!

 

Notícias
ENERGIA RENOVÁVEL 
Parque eólico com capacidade de abastecer 390 mil  lares é  inaugurado
na Bahia 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (30/08/2017)

A Enel, por meio de sua subsidiária brasileira de energia renovável Enel Green
Power Brasil Participações (“EGPB”), iniciou a operação do parque eólico Delfina,
que tem capacidade instalada total de 180 MW. O empreendimento está localizado
no município de Campo Formoso, no estado da Bahia. Leia mais

INOVAÇÃO

Bactéria robô age como painel solar e pode ser futuro da energia
renovável 
Fonte: TECMUNDO (22/08/2017)

Para bater a fotossíntese tradicional – que não é exatamente eficiente na sua
transformação energética –, os pesquisadores “ensinaram” um tipo específico de
bactéria a cobrir seu corpo com nanocristais para que ela se torne um painel solar
em escala microscópica. O desempenho na conversão é de praticamente 80%, uma
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taxa assustadora se comparada aos 2% do processo bioquímico realizado pelas
plantas. Leia mais

ENERGIA SOLAR 
Escola economiza dia e noite com bateria que armazena energia solar 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (28/08/2017)

A energia armazenada é proveniente de um sistema de 100 quilowatts instalado nos
telhados da escola. Por causa da bateria, os alunos podem usar energia renovável
durante o dia e, por até cinco horas, à noite. Leia mais

BIOECONOMIA 
Fundo de títulos verdes para emergentes se aproxima de US$ 2 bi 
Fonte: Jornal do Brasil (25/08/2017)

A Corporação Financeira Internacional (IFC, na sigla em inglês), membro do Banco
Mundial, e a gestora de ativos europeia Amundi planejam levantar até o fim do ano
US$ 2 bilhões para aquele que deverá ser o maior fundo de títulos verdes do mundo
dedicado aos mercados emergentes. Leia mais

Setor de Divulgação e NIPEeventos 
Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético -NIPE/Unicamp 
Cidade Universitária Zeferino Vaz, s/n 
Caixa Postal 6166 - Barão Geraldo 
CEP: 13083-896 - Campinas / SP 
Fone: (19) 3521-1718 / 3521-1267 
brandini@nipe.unicamp.br / www.nipe.unicamp.br 
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