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Campinas, 14 de Novembro de 2017. (Número 983)

Mural 
OPORTUNIDADES

Bolsa de PD em Geociências - Sensoriamento remoto /  Instituto de
Energia e Ambiente, USP 
As inscrições serão feitas exclusivamente por e-mail, e devem ser enviadas
ao Prof. Dr. Adolpho José Melfi (ajmelfi@usp.br) até o dia 17 de novembro de
2017. Para a inscrição, favor anexar ao mail: i) Carta de Motivação; ii) Duas
cartas de referência; iii) Curriculum Vitae, contendo informações sobre a
produção científica e que evidenciam as habilidades para conduzir o projeto.
Para maiores informações, clique aqui. 

Bolsa de Doutorado em Abatimento de CO2 / RCGI - Research Centre for
Gas Innovation, USP 
O objetivo desta posição de doutorado é desenvolver uma referência em
questões de captura, armazenamento e uso de carbono. A pesquisa abordará
principalmente a viabilidade de implementação e as perspectivas regulatórias,
fiscais e econômicas.  Inscrições até até 20 de Novembro de 2017. Para
maiores informações, clique aqui. 

Bolsa de PD em Engenharia Química / RCGI - Research Centre for Gas
Innovation, USP 
Este projeto objetiva analisar técnica, econômica e ambientalmente a
integração de tecnologias de conversão de CO2 a centrais termoelétricas,
visando mitigar as emissões globais desse gás, bem como de diversificar a
lista de produtos fabricados no complexo, resultando em aumento de lucro.
Pesquisadores com inglês fluente são bem-vindos para se candidatarem a
este projeto. Boa comunicação e trabalho em equipe são necessários. Esta
vaga é destinada a pesquisadores de Engenharia Química, que estão
familiarizados com técnicas de simulação, modelagem e otimização. O
candidato deve ter concluído o seu doutorado a partir de 2011. Inscrições até
até 20 de Novembro de 2017. Para maiores informações, clique aqui. 

Bolsas de Mestrado em Engenharia Química / RCGI - Research Centre for
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Gas Innovation, USP 
Estudantes com inglês fluente são bem-vindos para se candidatarem a este
projeto. Boa comunicação e trabalho em equipe são necessários. Esta vaga é
destinada a estudantes de Engenharia Química ou Química, interessados em
simulação e modelagem. Este projeto é adequado para um indivíduo
altamente qualitativo + quantitativo com um diploma em Engenharia Química /
Química. Os candidatos aprovados se juntarão a uma equipe de
pesquisadores multidisciplinares com oportunidades de colaboração
internacional.  Inscrições até até 20 de Novembro de 2017. Para maiores
informações, clique aqui. 

Bolsas de Iniciação Científica em Engenharia Química / RCGI - Research
Centre for Gas Innovation, USP 
Estudantes com inglês fluente são bem-vindos para se candidatarem a este
projeto. Boa comunicação e trabalho em equipe são necessários. Esta vaga é
destinada a alunos de graduação de Engenharia Química ou Química,
cursando o 3º ou 4º ano, interessados em simulação e modelagem. É
desejável média geral acima de 7.0.  Inscrições até até 20 de Novembro de
2017. Para maiores informações, clique aqui. 

Bolsa de Iniciação Científica em Células Combustíveis / RCGI - Research
Centre for Gas Innovation, USP 
Os requisitos da posição são: ter conhecimento em modelagem de processos;
ter habilidades em simulação e otimização de processos; escrever e ler
relatórios e artigos em inglês; apresentar resultados de pesquisa em
conferências, reuniões e eventos; estar no terceiro/quarto ano de graduação
em engenharia química; ser comunicativo e disposto a aprender; é desejável
média geral acima de 7,0.  Inscrições até até 20 de Novembro de 2017. Para
maiores informações, clique aqui. 

Bolsa de PD em Pós-Colheita / ESALQ, USP 
O candidato deve ter habilidade comprovada em condução de experimentos
em qualidade pós-colheita de frutas, conhecimentos de técnicas laboratoriais
de análises físico-químicas, cromatografia gasosa, cromatografia líquida de
alta resolução e análises estatísticas univariadas e multivariadas. As
candidaturas serão recebidas exclusivamente via e-mail, com a documentação
anexada, e  devem ser dirigidas ao Dr. Angelo Pedro Jacomino
(jacomino@usp.br) até o dia 20 de novembro. Para maiores informações,
clique aqui.

Eventos
Apresentação dos Estudos de Baixo Carbono para a Indústria do Estado
de São Paulo – 2030
21 de novembro de 2017
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Auditório Augusto Ruschi, Av. Frederico Hermann Jr. 342, São Paulo  SP

Mais informações: clique aqui! 

 

First Workshop on Linking Sustainability to Soil Microbiome
22 e 23 de novembro de 2017

Instituto Agronômico (IAC), Campinas  SP 

Mais informações: clique aqui!

10º Workshop em Bioeconomia "Enzimas & Química Verde"
27 e 28 de novembro de 2017

Auditório do "GGBS", Campus UNICAMP, Campinas  SP 

Mais informações: clique aqui!

 

 

Notícias
ENERGIA RENOVÁVEL 
Carvão criado em laboratório pode ser fonte de energia renovável para o
futuro 
Fonte: Portal Climatologia Geográfica (13/11/2017)

Uma equipe da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, criou uma espécie
de “carvão instantâneo”, que promete oferecer a efetividade do carvão natural, sem
causar seus efeitos colaterais – como a poluição. Leia mais

INOVAÇÃO

Cervejaria no Japão é inteiramente feita com materiais reciclados 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (10/11/2017)

A Kamikatz Public House é cervejaria multifuncional, que funciona como um lugar
de encontro. Ao mesmo tempo em que é um bar, também vende suprimentos
domésticos e alimentos. A inspiração para essa mistura veio da “pub”, que significa
“casa pública”. Os arquitetos responsáveis pensaram em levar os princípios da
comunidade e sabedoria em torno da questão do desperdício por meio da
arquitetura. Leia mais

ENERGIA SOLAR 
Papel que gera energia solar pode ser revolucionário 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (08/11/2017)

A tecnologia é feita usando cianobactérias, que é um grupo de bactérias que obtêm
energia por fotossíntese. Uma equipe de estudiosos mostrou que elas podem ser
usadas como tinta e impressas a partir de uma impressora a jato de tinta em
nanotubos de carbono eletricamente condutores, que também foram impressos a
jato de tinta no pedaço de papel. A equipe mostrou que as cianobactérias
sobreviveram ao processo de impressão e foram capazes de realizar a fotossíntese
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para que poucas quantidades de energia elétrica pudessem ser colhidas durante um
período de 100 horas.  Leia mais

BIOECONOMIA 
XI CBPE acontece em Cuiabá, de 11 a 14 de setembro de 2018 
Fonte: Site XI CBPE (14/11/2017)

O evento, cujo tema central é “Desafios e oportunidades do Planejamento
Energético diante das mudanças nos cenários nacional e internacional”, possibilita
reflexões sobre o setor energético brasileiro que vem passando por alterações que
poderão ser aprofundadas num futuro próximo. É também uma oportunidade em
que profissionais, docentes, pesquisadores e estudantes, atuantes em áreas
interdisciplinares no campo do conhecimento energético, terão para debater os
novos cenários que se avizinham para o setor energético. Resumos devem ser
enviados até 14/01/18, e artigos completos até 20/05/2018.  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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