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EVENTOS

5º Workshop Abeama Firjan 2008 e 3º Curso Conceitual de
Energia Solar – "A energia solar e suas aplicações na indústria
10 de Dezembro de 2008
Sede da Firjan – Auditório – Av. Graça Aranha, 1 – 13º andar – Centro – RJ
Mais Informações: www.abeama.org.br

III CBEE

III Congresso Brasileiro de Eficiência Energética
07 a 10 de Setembro de 2009
Belém – PA
Mais informações: www.cbee2009.ufpa.br

Fórum Mundial de Energia do Futuro 2009 - Abu Dhabi

Campinas, 05 de Dezembro de 2008. (Número 523)



19 a 21 de Janeiro de 2009
Abu Dhabi – Emirados Árabes Unidos
Mais Informações: www.forumdeenergiadofuturo.com.br

NOTÍCIAS
CONCURSO

Edital Prograd Nº 27 de 26 de Novembro de 2008
Fonte: Universidade Federal da Gande Dourados (26/11/08)

A Universidade Federal da Grande Dourados abre concurso público para provimento de cargos efetivos de professor adjunto e professor
assistente da carreira do magistério superior.



Leia mais: www.ufgd.edu.br/concursos/docente_ed_27-2008/?PHPSESSID=13e3ba5f8259aec75204e05c48ac8e9c

INCT

INCT de Energias Renováveis e Eficiência Energética da
Amazônia
Fonte: Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas – GEDAE (02/12/08)

“Prezados Colegas e Amigos,

Venho com grande satisfação comunicar a todos a aprovação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Energias Renováveis e
Eficiência Energética da Amazônia, composto inicialmente por seis grupos de pesquisa de três universidades brasileiras, e duas empresas
do setor elétrico. As universidades são a UFPA, líder do Instituto através do GEDAE, e com as participações do EBMA, GRHAMA e TEMA
(Campus de Marabá), USP, através do LSF/IEE, e UFSC, através do LABSOLAR. As empresas são a CELPA e a Guascor do Brasil.
O Instituto terá sua sede no GEDAE, com coordenação sob minha responsabilidade, sendo a vice-coordenação do Prof. Roberto Zilles
(LSF/IEE/USP). O início de seu funcionamento ocorrerá em dezembro de 2008, após a cerimônia de Lançamento dos Institutos Nacionais
de Ciência e Tecnologia realizada em Brasília no dia 27/11/08.
Em breve estaremos com nossa página na internet.
Colocamos o INCT de Energias Renováveis e Eficiência Energética da Amazônia à sua disposição.

Atenciosamente,
João Tavares Pinho
Coordenador do INCT de Energias Renováveis e Eficiência Energética da Amazônia”

CONCURSO

Concurso Nacional de Idéias Arquitetônicas para Participação no
Solar Decathlon - Consórcio Brasil
Fonte: Solar Decathlon (03/12/08)



É com grande satisfação que comunicamos que a Equipe da FEC que participou com uma proposta de projeto arquitetônico no “Concurso
Nacional de Idéias Arquitetônicas para Participação no Solar Decathlon Europe – Consórcio Brasil” cujo julgamento ocorreu no dia 13 de
novembro de 2008 na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi premiada com a 2a (segunda) colocação.
Foram enviadas 17 propostas de projetos arquitetônicos e o resultado do Concurso Nacional apresentou a seguinte classificação: 1o lugar
UFSC, 2o lugar UNICAMP, 3o lugar UFSC e UFRGS. As três primeiras propostas classificadas participarão da equipe única que comporá o
Consórcio Universitário para participação no Solar Decathlon Europe.
Os projetos foram avaliados segundo os critérios de: concepção arquitetônica, engenharia e construtibilidade, desempenho energético,
conforto ambiental, viabilidade econômica e construtiva, sustentabilidade, abrangência das soluções, originalidade e qualidade da
apresentação.
Leia mais: www.solardecathlon.org/

CONCURSO

Concurso Público para Professor Adjunto - Campus da UFC em
Fortaleza
Fonte: Universidade Federal de Fortaleza

Reitor da Universidade Federal do Ceará, tendo em vista o disposto na Portaria nº 286 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
publicada no DOU de 03/09/2008 e nas Portarias nº 1110 - Anexo I, publicada no DOU de 05/09/2008 e nº 1226 - Anexo II, publicada no
DOU de 07/10/2008, do Ministério da Educação, torna público, para conhecimento dos interessados, que se acham abertas até 08 de
dezembro de 2008 as inscrições para Concurso Público de Professor Adjunto, para os Departamentos, Setores de Estudo e Vagas a seguir
indicados:
Leia mais: Anexo.

CRÉDITO DE CARBONO

Estudo diz que mercado de créditos de carbono cresceu 41% em
2008
Fonte: Folha Online (04/12/08)



O mercado mundial de compra e venda de cotas de emissão de gases causadores do efeito estufa cresceu 41% na primeira metade deste
ano, totalizando 38 bilhões de euros, segundo dados apresentados pela Associação Internacional de Comércio de Emissões (IETA).
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u475258.shtml

MUIDANÇA CLIMÁTICA

Clima incerto e tragédia previsível
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (04/12/08)

A relação entre as mudanças climáticas globais e os fenômenos que deixaram mais de uma centena de mortos e cerca de 80 mil
desabrigados em Santa Catarina é ainda uma incógnita. Mas a relação entre a tragédia e o fracasso das políticas de acesso à moradia e de
ocupação do espaço urbano é uma certeza, de acordo com Wagner da Costa Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da
Universidade de São Paulo (USP).
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

ENERGY

Energy Goals a Moving Target for States
Fonte: The New York Times (04/12/08)

In hopes of slowing global warming and creating “green jobs,” Congress and the incoming administration may soon impose a mandate that
the nation get 10 or 15 percent of its electricity from renewable sources within a few years.
Leia mais: www.nytimes.com/2008/12/05/business/05power.html?_r=1

ENERGIA SOLAR

Táxi movido a energia solar atravessa 38 países
Fonte: BBC Brasil (05/12/08)

Um carro movido a energia solar chegou ao 14º encontro da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudança Climática
(UNFCCC, na sigla em inglês), na cidade de Poznan, na Polônia, depois de passar por 38 países.



Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/12/081205_taxisolar.shtml

ENERGIA

Medidores inteligentes
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (05/12/08)

Instalar medidores inteligentes poderia ajudar as residências a controlar o consumo de energia, de acordo com a Energy Saving Trust. Os
novos dispositivos, que oferecem uma leitura digital do consumo de energia em tempo real, vão possibilitar aos consumidores modificar seu
consumo de energia baseado em mais informações.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

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


