
 
 

Campinas, 27 de Setembro de 2013. (Número 849) 
 

 

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

Programa Integrado de Doutorado em Bioenergia 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para ingresso nos cursos de doutorado e doutorado direto do 
Programa Integrado de Pós-Graduação em Bioenergia para o 1º semestre de 2014. As inscrições irão até 15 de 
outubro de 2013. 
O candidato deverá indicar no formulário de inscrição a universidade de origem de seu orientador (USP, Unicamp ou 
UNESP). 
Mais informações em: clique aqui! 
 

4º Prêmio EDP Inovação 2020 
O prêmio busca incentivar a inovação, sustentabilidade e empreendedorismo no Brasil. Para participar, basta se 
cadastrar na rede do Prêmio e inscrever sua ideia de negócio até dia 15 de outubro de 2013. O prêmio para os 3 
primeiros colocados somará 100 mil reais.  
Mais informações: clique aqui! 
 

FAPESP e University of Texas em Austin lançam chamada de propostas 
A FAPESP e a University of Texas em Austin, Estados Unidos, anunciam chamada de propostas para o 
intercâmbio de pesquisadores, doutorandos e pós-doutorandos, publicado no âmbito do acordo de 
cooperação mantido pelas instituições. A chamada está aberta a propostas em: a) Direito, Energia, 
Urbanização e Meio Ambiente; b) Processos de Inclusão Social: análises e/ou ações. O prazo para 
submissão de propostas termina no dia 21 de outubro de 2013.  
Mais informações: clique aqui! 
 

FAPESP e BE-Basic lançam nova chamada de propostas 
A FAPESP e o BE-Basic Consortium, da Holanda, lançam nova chamada de propostas no âmbito do acordo 
de cooperação entre as instituições. O montante total de recursos disponíveis para as propostas 
selecionadas é de US$ 3 milhões, igualmente distribuídos entre FAPESP e BE-Basic. As propostas devem ser 
submetidas até o dia 30 de novembro de 2013.  
Mais informações: clique aqui! 
 

Mais de 55 empresas oferecem vagas em programas de estágio ou trainee 
Atualmente há pelo menos 55 empresas com programas de trainee e estágio com inscrições abertas. São 25 
programas para trainees e 30 para estagiários. Dezenove empresas encerram as inscrições de seus processos ainda 
este mês. Os processos seletivos para trainees são para vagas em 2014. 
Mais informações: clique aqui! 
 

Prêmio AB3E de Excelência Acadêmica de 2013 
Os dois melhores trabalhos selecionados durante a VII Jornada Científica da AB3E serão contemplados com uma 
bolsa especial para participar da 37ª Conferência Internacional da IAEE, em Nova York, nos EUA, entre 15 e 18 de 
junho de 2014. 

http://genfis40.esalq.usp.br/pg_bio/
www.edpbr.com.br/premio
http://www.fapesp.br/8004
http://www.fapesp.br/8087
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/09/veja-55-programas-de-trainee-e-estagio-com-inscricoes-abertas.html


Mais informações:  clique aqui ou aqui! 

 

Fapesp divulga oportunidades de bolsa 
Entre os dias 27/08 e 26/09 a Fapesp publicou 18 oportunidades de bolsa de PD em variadas áreas de pesquisa. 
Entre as oportunidades estão centros de pesquisa como a Faculdade de Medicina da Unicamp, Instituto Butantan, 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e IAG da Ufscar, IBILCE da Unesp e Cebrap da USP.  
Mais informações: clique aqui! 

 

 

EVENTOS 
 

Lançamento do livro: 
Eficiência Energética e Prospecção Tecnológica na Indústria Brasileira 
Autor: Ivo Leandro Dorileo, UFMT 
02 de outubro de 2013, às 19h 
Livraria Janina, Shopping Center Pantanal – Cuiabá – MT 
Informações: (65) 9232-6830 

 
I LATIN AMERICAN ON HYDROPOWER & SYSTEMS 
29 a 31 de outubro de 2013 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
Mais informações: clique aqui! 

 
Conferência Biorefinery Brazil  
25 a 27 de novembro de 2013 
Hotel Mercure – São Paulo – SP 
Mais informações: clique aqui 

 
VII Jornada Científica da AB3E em Economia da Energia 
6 de dezembro de 2013 
Rio de Janeiro – RJ 
Mais informações: clique aqui! 

 
International Congresso on Biomass 
4 a 7 de maio de 2014 
Florença, Itália 
Mais informações em: clique aqui! 
 

 

  

http://www.usaee.org/usaee2014/
http://www.ab3e.org.br/eventos/evento/22
http://www.fapesp.br/oportunidades/
http://www.latiniahr.org/meeting/
http://www.paginasustentavel.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1646:biorefinery-2013&catid=6:eventos&Itemid=4
http://www.ab3e.org.br/eventos/evento/22
www.aidic.it/iconbm/flyericonbm.pdf


NOTÍCIAS 
 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Novo relatório climático reforça visão de que homem causa 
aquecimento 
Painel da ONU divulgou quinto relatório sobre o clima nesta sexta-feira. IPCC considera responsabilidade 
humana 'extremamente provável'  
Fonte: Portal G1(27/09/2013) 
Autor: Eduardo Carvalho 
 
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC na sigla em inglês, divulgou nesta sexta-
feira (26) um novo relatório que aumenta o grau de certeza dos cientistas em relação à responsabilidade 
do homem no aquecimento global. Chamado de "Sumário para os Formuladores de Políticas", o texto 
afirma que há mais de 95% (extremamente provável) de chance de que o homem tenha causado mais de 
metade da elevação média de temperatura registrada entre 1951 e 2010, que está na faixa entre 0,5 a 1,3 
grau - a edição anterior falava em mais de 90%. Leia Mais. 

 
ENTREVISTA 

O que o Brasil quer ser quando crescer? Indaga Suzana Kahn 
Para presidente do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudança Climática, país dá sinais trocados - 
quer ser protagonista, mas promove carro e termelétrica 
Fonte: Portal Exame (26/09/2013) 
Autor: Vanessa Barbosa 
 
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC na sigla em inglês, divulgou nesta sexta-
feira (26) um novo relatório que aumenta o grau de certeza dos cientistas em relação à responsabilidade 
do homem no aquecimento global. Chamado de "Sumário para os Formuladores de Políticas", o texto 
afirma que há mais de 95% (extremamente provável) de chance de que o homem tenha causado mais de 
metade da elevação média de temperatura registrada entre 1951 e 2010, que está na faixa entre 0,5 a 1,3 
grau - a edição anterior falava em mais de 90%. Leia Mais. 

 
GÁS NATURAL 

FAPESP e BG Brasil investirão US$ 20 milhões em pesquisas sobre 
gás natural 
Fonte: Agência Fapesp(25/09/2013) 
Autor: Fernando Cunha 
 
A FAPESP e a BG Brasil (membro do BG Group, sediado no Reino Unido) assinaram na quarta-feira (25/9), 
em Londres, um acordo de cooperação que prevê investimentos de até US$ 20 milhões em pesquisas 
sobre produção e consumo de energia limpa. Os resultados esperados poderão ajudar o Brasil a utilizar de 
forma sustentável seu potencial de produção de óleo e gás natural. Leia Mais. 

 
  

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/09/novo-relatorio-climatico-reforca-visao-de-que-homem-causa-aquecimento.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/09/novo-relatorio-climatico-reforca-visao-de-que-homem-causa-aquecimento.html
http://www.fapesp.br/8119


ENERGIAS RENOVÁVEIS 

Pesquisa analisa sistema híbrido de energia elétrica 
Tese da FEM determina quantidade gerada e compara tipos de armazenamento 
Fonte: Jornal da Unicamp (23/09/2013) 

Autor: Luiz Sugimoto 
 
Tradicionalmente, a geração de energia elétrica em pequenas comunidades isoladas no Brasil é feita a 
partir de conjuntos motores geradores, que exigem uma manutenção rotineira especializada 
(praticamente inexistente nesses lugares), além de suprimento constante do óleo diesel encarecido pelas 
longas distâncias para transporte e que emite gases de efeito estufa (GEE). Já existem localidades isoladas 
das redes de distribuição de eletricidade que são assistidas pela energia solar fotovoltaica e/ou eólica, com 
armazenamento em baterias. E, atualmente, o desenvolvimento da tecnologia de células a combustível 
(CaC) permite que as baterias sejam substituídas pelo vetor energético hidrogênio. Maiana Brito de Matos 
é autora de uma pesquisa de doutorado cuja originalidade está em determinar a quantidade de energia 
elétrica gerada por um sistema híbrido eólico-fotovoltaico de pequeno porte em Fortaleza (CE) e comparar 
os dois tipos de armazenamento, por baterias e por hidrogênio; ela também estimou as emissões de GEE 
que foram evitadas com a utilização do sistema proposto. Leia Mais. 

 
ENERGIA LIMPA 

Cientistas americanos obtêm energia limpa a partir do esgoto 
Engenheiros desenvolveram um método mais eficiente que consiste em utilizar micróbios para obter 
eletricidade a partir da água residual 
Fonte: Correio Braziliense(16/09/2013) 
 
Cientistas americanos podem ter descoberto uma nova forma de produzir energia limpa a partir da águas 
poluídas, segundo um novo estudo publicado esta segunda-feira (16/9). Por enquanto, a equipe de 
pesquisadores da Universidade de Stanford começou a trabalhar em pequena escala, com um protótipo do 
tamanho de uma pilha D, que consiste em dois eletrodos - um positivo e um negativo - mergulhado em 
uma garrafa de água residual, cheio de bactérias. Leia mais. 

 
ENERGIA SOLAR 

Brasil fará o primeiro leilão de energia solar do país em novembro. 
O leilão é do tipo A3, que prevê a entrega da energia em até três anos após a oferta 
Fonte: Agência Brasil 
Autor: Vladimir Platonow 
 
O Brasil fará seu primeiro leilão público de energia com a participação de fontes solares no dia 18 de 
novembro. São 119 projetos, distribuídos em nove estados, sendo 109 fotovoltaicos, para a produção de 
energia elétrica com base em painéis conversores, e 10 heliotérmicos, que aproveitam a energia térmica 
da luz solar para a produção de eletricidade. Leia mais. 

 
ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO 

Superenzimas para o etanol de segunda geração 
Fonte: Revista Fapesp(edição 210 – 08/2013) 
 
Desconstruir a biomassa de caules e outras partes de plantas para extrair açúcares fermentáveis e produzir 
biocombustíveis. Essa é a busca incessante em todo o mundo para se atingir a chamada segunda geração 
de etanol. Um estudo realizado nos Estados Unidos indica que enzimas de algumas bactérias termófilas, 
que vivem em ambientes com temperatura elevada, poderiam digerir a biomassa das plantas.  
Leia mais.  
 

http://www.unicamp.br/unicamp/ju/576/pesquisa-analisa-sistema-hibrido-de-energia-eletrica
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2013/09/16/interna_ciencia_saude,388444/cientistas-americanos-obtem-energia-limpa-a-partir-do-esgoto.shtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-09-05/brasil-fara-primeiro-leilao-de-energia-solar-do-pais-em-novembro
http://revistapesquisa.fapesp.br/2013/08/13/superenzimas-para-o-etanol-de-segunda-geracao/


Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail solicitando a retirada de 
seu endereço eletrônico.  

 
 

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 
nipeenergia@nipeunicamp.org.br / www.nipe.unicamp.br  
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