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CONCURSO PÚBLICO

NIPE/Unicamp abre concurso para pesquisador
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp (14/09/09)

Começam hoje, dia 14/09/09, as inscrições para o concurso público no Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da
Unicamp. A vaga é para pesquisador na área de planejamento de sistemas energéticos, e as inscrições estarão abertas até o dia 14/10/09.
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com dedicação exclusiva às
atividades do NIPE. Um dos requisitos exigidos é que o interessado tenha título de doutor, outorgado pela Unicamp ou por ela reconhecido,
ou de validade nacional, pertinente à área de planejamento energético.
Mais detalhes sobre inscrições e requisitos dos interessados podem ser encontrados no edital anexo (parte superior direita).
Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com Márcia Rogério (secretaria do NIPE) através dos telefones (19) 3289-3125/
3201-6902/3201-6903/3201-6904 Ramal 4 ou pelo e-mail marciarogerio@terra.com.br .

EVENTOS
33rd IAEE

The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions
06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

Campinas, 18 de Setembro de 2009. (Número 609)



O EVENTO
Um congresso internacional sobre energia no Brasil faz dele um fórum privilegiado para analisar o cenário atual da energia mundial. A
América Latina e o Brasil têm sido palco para importantes mudanças políticas e tecnológicas no ramo da indústria energética.
O Brasil, especialmente, devido ao dinamismo com que têm ocorrido importantes transformações na indústria de biocombustíveis e
petróleo. Além disso, novas políticas energéticas na América Latina levaram a uma reversão no processo da desregulamentação de
mercados em muitos países. Esses aspectos levantam questões importantes de debate para economistas de energia.

O Rio de Janeiro – considerado por muitos a capital energética do Brasil – será o espaço ideal para profissionais da academia, setor
privado e governo debater soluções para as os desafios globais comuns em um futuro incerto na energia. O foco do congresso está em
discutir mudanças possíveis nas políticas econômicas, tecnológicas e de mercado, prestando atenção à diversidade de soluções
atualmente disponíveis.

ENVIO DE RESUMOS
Os resumos devem ser submetidos online até o dia 15 de janeiro de 2010 através do site www.ab3e.org.br/rio2010, no formato
MS Word (o formato PDF não será aceito), usando o modelo oferecido. Ao contrário de outros eventos da IAEE, não é necessário enviar
o CV juntamente com o resumo. O comitê de seleção fará uma análise dos resumos sem conhecer o nome dos autores. A aceitação
dos trabalhos será baseada somente no resumo de no máximo duas páginas, contendo (1) breve introdução, (2) métodos, (3) resultados,
(4) conclusões e (5) referências bibliográficas.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Os interessados em organizar sessões paralelas devem propor o tópico e possíveis palestrantes para o prof. Arnaldo C. S. Walter através
do e-mail rio2010@ab3e.org.br.

XI CONBRAVA

Congresso sobre Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação,
Aquecimento e Tratamento do Ar
22 a 25 de Setembro de 2009
Centro de Exposições Imigrantes – São Paulo - SP
Mais informações: www.abrava.com.br



CIDEL ARGENTINA 2010

Congreso Internacional de Distribución Eléctrica
27 a 29 de Setembro de 2010
Buenos Aires – Argentina
Mais informações: http://www.cidel2010.com/home.asp?l=&p=1

NOTÍCIAS
ETANOL

O alvo é o bagaço
Fonte: Pesquisa FAPESP – Edição 163 (Set/09)

Subproduto abundante da indústria da cana dá vantagem competitiva ao Brasil na busca do etanol de segunda geração.
Leia mais: http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=3934&bd=1&pg=1



ENERGIA SOLAR

Plugados no Sol
Fonte: National Geographic – Edição 114 (Set/09)

Raios solares nos fornecem mais energia do que jamais vamos precisar - mas como usá-la?
Leia mais: http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/edicao-114/energia-solar-493877.shtml

ENERGIA SOLAR

Japão estuda construir central de energia solar no espaço
Fonte: Folha Online (14/09/09)

O Japão, país que, apesar de não ter muitos recursos naturais, ocupa a dianteira no desenvolvimento de tecnologia de ponta, planeja
construir uma central solar espacial para enviar energia à Terra através de raios laser ou micro-ondas.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br:80/folha/ciencia/ult306u623716.shtml

COMBUSTÍVEL

Álcool polui tanto quanto gasolina
Fonte: Estadão Online (16/09/09)

Dados divulgados ontem pelo Ministério do Meio Ambiente mostram que o álcool combustível pode poluir tanto quanto a gasolina. E que os
motores com menor potência chegam a poluir mais do que os equipamentos com maior capacidade. O cálculo foi feito com base na Nota
Verde, que informa, para veículos fabricados em 2008, as medições da emissão de três gases poluentes - o monóxido de carbono (CO),
hidrocarbonetos e óxido de nitrogênio.
Leia mais: http://www.estadao.com.br:80/estadaodehoje/20090916/not_imp435670,0.php

SETOR ELÉTRICO



Setor elétrico é transparente, mas precisa ampliar participação
da sociedade na política energética, segundo Idec
Fonte: Canal Energia (17/09/09)

Estudo indica que Aneel tem melhor avaliação em governança do setor. Já Executivo precisa disponibilizar mais informações.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Mercado_Livre.asp?id=73821

ECOS 2009

22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimisation,
Simulation na Environmental Impact of Energy Systems
Fonte: Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético – NIPE / Unicamp (18/09/09)

Estão disponíveis para consulta, no Setor de Divulgação do NIPE, os Anais do 22nd International Conference on Efficiency, Cost,
Optimisation, Simulation na Environmental Impact of Energy Systems, realizado de 31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009, em
Foz do Iguaçu – PR.

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). Obrigado.


