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Campinas, 02 de Janeiro de 2018. (Número 985)

Mural 
OPORTUNIDADES

FÓRUNS PERMANENTES 2018 - Chamada de propostas 
A Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
convida a comunidade da Unicamp a realizar a submissão de propostas para
a programação dos Fóruns Permanentes, a ser realizada em 2018. As
propostas deverão ser encaminhadas para o endereço eletrônico:
foruns@unicamp.br até a data de 2 de março de 2018. Para maiores
informações, clique aqui. 

Bolsas de PD em Engenharia de Materiais, RCGI - Research Centre for
Gas Innovation - Escola Politécnica USP 
O candidato deve possuir aptidão e experiência nas seguintes áreas: Síntese
de pós cerâmicos; Principais técnicas de caracterização de pós cerâmicos e
operação dos equipamentos (Difração de raios X, Análise de superfície
específica, Potencial Zeta e FTIR); Nanomateriais; Dopagem e determinação
de segregação em partículas cerâmicas; Técnicas convencionais e modernas
(SPS, flash sintering, fast firing) de sinterização.  
O candidato deve ter obtido o grau de doutor há no máximo cinco anos e ter
no mínimo um ano de experiência trabalhando em centros de pesquisa no
exterior.  São duas vagas disponíveis. Os selecionados receberão bolsa
  concedida pela FUSP - Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo.
Para maiores informações, clique aqui. 

Bolsa de PD em Química,  Instituto de Química - Universidade de São
Paulo 
O candidato a pós-doutorado irá desenvolver projeto de pesquisa na área de
conversão de CO2 -- em especial no desenvolvimento de catalisadores
visando o aumento da performance catalítica ou termodinâmica, na
descoberta de novos catalisadores, no desenho de microrreatores e em
estudos da natureza dos sítios ativos e dos mecanismos das reações -- para
permitir o emprego direto de CO2 como matéria-prima em processos GTL
integrados. Para maiores informações, clique aqui.
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Eventos
Curso de Verão 2018 do Instituto de Física aborda “Nanociências e
nanomateriais"
05 a 09 de Fevereiro de 2018 

IFGW  UNICAMP

Mais informações: clique aqui!

Notícias
ENERGIA RENOVÁVEL 
California alcançará metas de energia renovável 10 anos mais cedo 
Fonte: Ambiente Energia (31/12/2017)

A Comissão de Energia da Califórnia (EUA) publicou em seu relatório anual que o
estado está preparado para contar com 50% de toda a sua eletricidade vinda de
fontes renováveis a partir de 2020. Isso corresponde a antecipação de uma década
do prazo que havia estipulado para que todas as adaptações fossem feitas. Leia mais

INOVAÇÃO

Sensores e big data orientarão na tomada de decisão do produtor rural 
Fonte: Agência FAPESP (15/12/2017)

Mudanças estão em curso: não só na produção, mas também na gestão. Com a
junção de big data e Internet das Coisas, plantas e animais serão os sinalizadores
da tomada de decisão do produtor rural. Leia mais

ENERGIA SOLAR 
Rodovia que gera energia solar é inaugurada na China 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (02/01/2018)

A maior estrada solar está em construção em Jinan, capital da província de
Shandong, na China. Desenvolvida pela Qilu Transportation Development Group,
um quilômetro da via expressa já está aberta para testes.  Leia mais

BIOECONOMIA 
Claro  anuncia  maior  programa  de  geração  distribuída  de  energia
renovável do país 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (28/12/2017)

A energia será proveniente de diversas fontes renováveis: Solar, Eólica, Hidrelétrica,
Biogás e Cogeração Qualificada. A meta da empresa é cobrir 80% da energia
utilizada por suas operações em todo o Brasil, o que representa mais de 600.000
MWh/ano.  Leia mais
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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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