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Campinas, 27 de Setembro de 2017. (Número 982)

Mural 
OPORTUNIDADES

Abertas as inscrições para o Programa Integrado de Ph.D. em
Bioenergia, USP / UNICAMP / UNESP 
Estão abertas as inscrições para o Programa Integrado de Ph.D. em
Bioenergia, oferecido conjuntamente pelas três universidades estaduais
de São Paulo (USP, UNICAMP e UNESP), de 21 de setembro a 31 de outubro
de 2017. Para maiores informações, clique aqui. 

Bolsa de PD em Microbiologia do Solo - Embrapa Meio Ambiente 
Busca-se para esta vaga um microbiologista independente e proativo. É
essencial o conhecimento em microbiologia do solo, análises de enzimas anti-
oxidantes e desenvolvimento de formulações microbianas. Os pedidos serão
recebidos exclusivamente por e-mail, com a documentação anexada. As
candidaturas devem ser dirigidas aos Drs. Itamar Soares de Melo
(itamar.melo@embrapa.br) e Fernando Dini Andreote (fdandreo@gmail.com)
até 30 de setembro de 2017. Para maiores informações, clique aqui. 

Bolsa de PD em Energia Solar - Escola Politécnica / USP 
A Escola Politécnica da USP oferece bolsa de pós-doutorado para atuar no
projeto conceitual do SIMSOL - Simulador de sistema de concentração de
energia solar. O bolsista participará da construção do simulador e da
realização de testes de dispositivos de microcanais de elevado desempenho
para aplicação em ciclos de absorção de calor de amônia-água. A bolsa tem
duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação. Interessados devem
entrar em contato com o Prof. José R. Simões Moreira via e-mail
(jrsimoes@usp.br), até 15 de outubro. Para maiores informações, clique aqui.

Eventos
XI Congresso Brasileiro de Agroinformática
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02 a 06 de outubro de 2017

Centro de Convenções e Casa do Lago, Campus UNICAMP, Campinas  SP 

Mais informações: clique aqui!

10º Feira Intersetorial e Congresso Internacional de Energia Renovável e
Sustentabilidade All About Energy
04 e 6 de outubro de 2017

Av. Vicente de Castro, 4917, Cais do Porto, Fortaleza  CE

Mais informações: clique aqui!

 

8º Workshop em Bioeconomia "Novas embalagens para Alimentos e
Bebidas"
09 e 10 de outubro de 2017

Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) – Auditório “Décio Dias Alvim”, Campinas  SP 

Mais informações: clique aqui!

Notícias
ENERGIA RENOVÁVEL 
Estudantes participam da feira internacional All About Energy 
Fonte: Portal G1 (26/09/2017)

Vinte e cinco alunos do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da Universidade de
Fortaleza participam, dos dias 4 a 6 de outubro, da 10ª edição da Feira Intersetorial
e Congresso Internacional de Energia Renovável e Sustentabilidade All About
Energy, maior evento da América Latina destinado a promover e debater o futuro
das fontes de energia e sua utilização. A feira acontecerá no Terminal Marítimo de
Fortaleza, um local simbólico para a realização tendo em vista que fica situado
dentro de um parque eólico urbano. Leia mais

INOVAÇÃO

Usina híbrida a biomassa e gás natural pode dobrar a geração de energia 
Fonte: Portal CanalEnergia (22/09/2017)

O projeto de inserção do gás natural nas usinas de açúcar e etanol no estado de
São Paulo pode aumentar a produção de energia em 85% na comparação com o
atual estágio da produção atual. De acordo com dados da empresa responsável
pela condução do projeto, a concessionária Gas Brasiliano, o volume de gás natural
a ser injetado nos equipamentos é de 14% do volume de biomassa para que essa
usina possa quase dobrar a energia injetada na rede. Leia mais

ENERGIA SOLAR 
Micro  e mini  geração  de  energia  solar  superam marca  histórica  de  100
MW 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (22/09/2017)

A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) estima que as linhas de geração
distribuídas, produzidas pelo próprio consumidor, obtiveram um aumento de mais de
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200% quando comparado entre junho de 2016 a junho de 2017. Neste um ano
foram contabilizadas quatro mil conexões. Hoje já superou a marca de 12 mil
conexões e ultrapassou 100 MW (Mega Watts). Leia mais

BIOECONOMIA 
Fórum BrasilAlemanha de Mobilidade Elétrica acontece em São Paulo 
Fonte: Portal Setor Energético (25/09/2017)

Visando a disseminação do tema Mobilidade Elétrica, o PROMOB-e (Projeto de
Sistemas de Propulsão Eficiente, coordenado pelo Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços – MDIC) e a Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) promovem o Fórum Brasil-Alemanha de Mobilidade
Elétrica com o apoio da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo. O evento acontece
nos dias 19 e 20 de outubro na cidade de São Paulo. 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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