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Campinas, 06 de Dezembro de 2017. (Número 984)

Mural 
OPORTUNIDADES
 
Bolsas de TT-III em Bioquímica, SGC - UNICAMP 
O SGC-UNICAMP está procurando estudantes aptos para a bolsa de treinamento
técnico III que, sob supervisão, tenham interesse em aprender regras de
biossegurança, técnicas de esterilização de material geral ou de cultura celular,
catalogação sistemática de reagentes, células, vetores e proteínas (data entry),
realização de controle de qualidade. Data limite para inscrições: 10/12/2017. Para
maiores informações, clique aqui. 
 
Bolsa de PD em Engenharia Elétrica, FEEC - UNICAMP 
Oferta-se uma bolsa de pós-doutorado para pesquisadores que concluíram o
doutorado há menos de sete anos em Engenharia Elétrica ou Eletrônica, cujas
pesquisas estejam relacionadas a temas que envolvem a área de Eletrônica de
Potência em redes elétricas inteligentes. O candidato aprovado deverá morar na
cidade de Campinas (Brasil) durante o período da bolsa.  Data limite para
inscrições: 10/12/2017. Para maiores informações, clique aqui. 
 
Bolsa de PD em Engenharia Química, Escola Politécnica - USP 
O tema do pós-doutorado é: “Estudo do equilíbrio sólido-líquido de misturas de
ésteres graxos e compostos presentes no combustível de aviação”. As atividades
são relacionadas ao projeto temático “Equilíbrio e processos de produção de
biocombustíveis e bioprodutos”, sob coordenação do Prof. Antonio José de
Almeida Meirelles (FEA/UNICAMP). Data limite para inscrições: 31/12/2017. Para
maiores informações, clique aqui. 
 
Pesquisa “Estratégias dos Empreendedores de Energia Limpa e Renovável” 
A  Profa. Dra. Muriel de Oliveira Gavira, da Faculdade de Ciências Aplicadas /
UNICAMP, convida empreendedores a participar de sua
pesquisa  "Empreendedorismo em Energia Limpa". O projeto tem como objetivo
levantar dificuldades e estratégia dos empreendedores da área de energia limpa
e renovável no Brasil. Interessados em participar do estudo devem preencher o
questionário online, que pode ser acessado clicando aqui. A pesquisa leva cerca
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de 10 minutos e os resultados do estudo serão publicados por meio de trabalhos
acadêmicos, enviados a todos os participantes. A participação é completamente
anônima e voluntária. Maiores informações podem ser obtidas através do e-
mail muriel.gavira@fca.unicamp.br

Eventos (Edição Especial)

I Bioenergy Symposium: Bioenergy  Why Brazil?
 

O I Simpósio de Bioenergia, organizado e promovido pelo Programa Integrado de doutorado em Bioenergia

da USP, Unicamp e Unesp, ocorrerá dia 12 de Dezembro de 2017, próxima terçafeira. 

 

Com foco no desenvolvimento da Bioenergia no Brasil, o evento busca discutir sobre o tema através

de diferentes perspectivas: economia, biogeografia, história e sociedade, indústria e empreendedores, bem

como políticas públicas. 

 

Aberto ao público, interessados devem inscreverse até o dia 08, sextafeira. 

 

Data: 12 de Dezembro de 2017, das 08h30 às 18h. 

Local: Salão Nobre, FEA  UNICAMP, Campinas  SP 

 

Mais informações: clique aqui! 
 

Notícias
ENERGIA RENOVÁVEL 
Especialistas debatem sobre o uso de energias renováveis 
Fonte: Jornal da USP (01/12/2017)

Energias renováveis são, certamente, algo a ser aproveitado. São produtos de
recursos naturais que se renovam, como o sol e os ventos, por exemplo. Nesta
semana, o Diálogos na USP traz o debate sobre o uso dessa forma de energia
alternativa, em contraposição, por exemplo, ao petróleo, que não se renova. Leia mais

INOVAÇÃO

Alemanha tem turbina eólica mais alta do mundo com sistema de bateria de
água 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (04/12/2017)

A cidade de Gaildorf, na Alemanha, agora abriga a turbina eólica mais alta do mundo
desenvolvida pela empresa Max Bögl Wind AG. Com uma altura total de 264,5 metros
(somando a altura da lâmina elevada para cima), a turbina eólica estabelece novos
padrões para a transição para a energia limpa, pois traz um novo conceito de
armazenamento de energia: a bateria de água. Leia mais
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ENERGIA SOLAR 
Dessalinizador  que  usa  energia  solar  torna  16  litros  de  água  salobra  em
potável e ganha prêmio nacional 
Fonte: Portal G1 (02/12/2017)

O projeto beneficia 37 família em três cidades da Paraíba onde, de setembro a
dezembro deste ano, não choveu na região, segundo a Agência Executiva de Gestão
das Águas do Estado (Aesa).  Leia mais

BIOECONOMIA 
Área de 45 campos de futebol será recuperada com recursos de multas em
SP 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (06/12/2017)

Duas grandes empresas do setor sucroenergético firmaram o compromisso de
converter o valor de multas administrativas em serviços ambientais na Coordenadoria
de Fiscalização Ambiental e na Polícia Ambiental da região de São José do Rio Preto,
no estado 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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