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14 Mar 2015 Brasil e EUA lançam programa em nanotecnologia - Portal Brasil
O Consórcio para Inovação em Nanotecnologia, Energia e Materiais (Cinema) busca preencher 17 vagas para pesquisadores interessados em
atuar na área de Nanotecnologia para Energia Renovável em instituições norte-americanas. As inscrições já ...Cooperação Brasil-EUA para
energia solar e nanotecnologia será ...NE10todos os 3 artigos »

17 Feb 2015 Nanotecnologia: uma solução em potencial para os problemas da ... - Jornal Cruzeiro do Sul
Recentemente, tem se discutido muito sobre os avanços de uma nova área da ciência, a nanotecnologia. Explicar o termo e suas
possibilidades é algo que pode ser complexo. A palavra nano deriva do grego e significa "anão", o que dá a ideia de algo com ...

21 Feb 2015 ANA CABRAL - DeFato Online
?Esse é um trabalho de ponta, é um trabalho de nanotecnologia. Estamos fazendo pequenas partículas que podem ser empregadas em
inúmeras aplicações, entre elas: segmento dentário, telas de led para televisores, celulares e tablets. Tanto que esse ...e mais »

16 Feb 2015 Investigadores da tecnologia fotovoltaica reunidos no Laboratório ... - PCGuia
Decorreu no passado dia 9 de Fevereiro de 2015 no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), em Braga, um encontro
nacional de investigadores a trabalhar na área da conversão fotovoltaica. No evento, organizado por por Pedro Salomé ...

29 Oct 2014 Google quer entrar no corpo das pessoas usando nanotecnologia - Olhar Digital
O Google anunciou nesta terça-feira, 28, que trabalha no desenvolvimento de um método de monitoramento e combate a doenças com uso
de nanotecnologia. A gigante de buscas planeja inserir partículas magnéticas com tamanho inferior a um milésimo ...Google desenvolve
nano pílula que detecta células cancerígenasMundo ConectadoGoogle quer colocar em seu corpo pequenos ímãs para ...Código Fontetodos
os 67 artigos »

13 Mar 2015 Brasileiro ganha prêmio internacional de fotos - Portal Brasil
Um brasileiro, técnico em microscopia eletrônica do Centro de Caracterização em Nanotecnologia (Cenano) do Instituto Nacional de
Tecnologia (INT/MCTI), foi o vencedor do grande prêmio FEI Image de 2014. Francisco Luiz Correa Rangel utilizou um ...

12 Mar 2015 Israelenses desenvolvem dispositivo que é capaz de 'cheirar' o odor ... - DM.com.br
A saúde é um tópico que sempre a ciência busca novas inovações com ajuda da tecnologia e agora também da nanotecnologia (criando o
termo ?nanomedicina?). E foi com isso que pesquisadores israelenses, americanos e britânicos desenvolveram um ...Dispositivo promete
"farejar" tumores de câncerBondenewstodos os 2 artigos »

26 Jan 2015 Duas estrelas da nanotecnologia unem-se em uma atração fatal - Site Inovação Tecnológica
Dois novos materiais estão no topo da lista de mais interessantes e mais pesquisados no campo da nanotecnologia, da eletrônica e das
fontes alternativas de energia. O mais conhecido, graças à concessão do Prêmio Nobel aos seus descobridores, é o ...
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20 Aug 2014 Cientistas querem usar nanotecnologia para "fritar" vírus Ebola - IDG Now!
Cientistas da Universidade de Northeastern estão usando nanotecnologia para encontrar um tratamento efetivo contra o vírus Ebola, que já
matou 1,2 mil pessoas e infectou um número ainda maior de doentes. A dificuldade para encontrar uma vacina para ...

14 Oct 2014 Nanotecnologia faz bateria carregar 70% em apenas 2 minutos - Info Corporate
Cientistas da Universidade Tecnológica de Nanyang (NTU) de Cingapura desenvolveram uma bateria capaz de carregar 70% de sua
capacidade em apenas dois minutos. A nova tecnologia inclui também benefícios na duração do ciclo de vida da bateria.e mais »
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