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MURAL
OPORTUNIDADES
CNEN abre concurso para 203 vagas
A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) abriu concurso para profissionais de nível médio e superior.
As inscrições deverão ser feitas pela internet até o dia 28 de fevereiro.

Bolsa Projeto Geração Distribuída
Bolsa para engenheiro elétrico, nível de mestrado, para atuar em projeto de Geração Distribuída em Edificações.
Os interessados devem entrar em contato com o professor Gilberto Jannuzzi (jannnuzzi@fem.unicamp.br ou 19 3289-3125/3201-6902).

Embrapa aumenta número de vagas para concurso
A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) anunciou que vai aumentar o número de vagas de seu concurso público. Agora, serão 697
oportunidades para nível fundamental, médio e superior.
Os interessados podem se inscrever a partir de 1º de fevereiro no site do Inec, até o dia 18 do mesmo mês.

Campinas, 01 de Fevereiro de 2010. (Número 653)



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

Oficina de Trabalho sobre Sistemas Fotovoltaicos para
Microredes Isoladas e Interligados à Rede Elétrica
10 e 11 de Fevereiro de 2010
Auditório do Centro de Tecnologia da Eletronorte Miramar – Belém - PA
Mais informações: http://www.ufpa.br/inct-ereea/

SEMINÁRIO

Comercialização de Energia
29 de Março de 2010
Hotel Golden Tulip Paulista Plaza
Mais informações: http://www.zonaeletrica.com.br:80/nwlt2/viex/201001e01/



NOTÍCIAS
ETANOL

O etanol pode ser uma ‘commodity’
Fonte: Revista Brasileira de Bioenergia – Ano 3 – Nº 8 (Nov/09)

No começo da última década, o interesse de países desenvolvidos em reduzir a dependência que tinham do petróleo gerou forte
crescimento nas exportações do etanol combustível, reforçando a necessidade de um organismo que ajudasse a gerenciar essas
transações.
Em outubro de 2006, fundou-se, em São Paulo, a International Ethanol Trade Association (Ietha), única associação no mundo
exclusivamente dedicada a promover o comércio internacional do etanol. Hoje, suas principais atribuições são liderar mundialmente a
arbitragem desse comércio e garantir a existência de um documento que facilite os negócios.
Leia mais: http://cenbio.iee.usp.br/download/revista/RBB8.pdf

MEIO AMBIENTE

Mesa redonda da sociedade civil do Brasil e da UE pede urgência
para acordo sobre o clima
Fonte: Carta Maior (29/01/10)

Mesa redonda realizada em Belém (PA), dias 25 e 26 de janeiro, reuniu representantes da sociedade civil do Brasil e da União Européia e
aprovou uma série de recomendações sobre as convenções internacionais em matéria de ambiente e da matriz energética mundial. A
sociedade civil brasileira foi representada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). Entre as resoluções destaca-se o
apoio a um acordo global urgente para controlar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
Leia mais: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16367



PESQUISA

CNPq deve reforçar elos com empresas, afirma presidente
Fonte: Folha de S. Paulo (31/01/10)
Por Ricardo Mioto

A iniciativa privada será fundamental para aumentar os recursos do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico), principal órgão de fomento à pesquisa no país, diz seu novo presidente, Carlos Alberto Aragão.
Para ele, é ultrapassado pensar que universidade e empresas não combinam. Áreas como energia e nanotecnologia devem ser prioridade,
mas Aragão evita dizer que as outras poderiam receber menos dinheiro.
Físico de partículas da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Aragão critica métodos demasiado quantitativos de avaliar a
produção científica e diz que não é possível saber se bolsas de pós-graduação terão reajustes. Leia a entrevista.
FOLHA - Vem faltando dinheiro para o CNPq nos últimos tempos?
CARLOS ARAGÃO - O ano passado foi um ano difícil. O orçamento do CNPq, pela lei orçamentária, veio abaixo do que foi necessário.
Começamos com R$ 830 milhões. Ao longo do ano, tivemos um reforço. Com dinheiro de outras fontes, executamos R$ 1,678 bilhão.
FOLHA - É pouco?
ARAGÃO - A pressão por novos programas e mais recursos é sempre muito grande. O CNPq nunca trabalha com folga.
FOLHA - Mas melhorou para este ano? Ou ainda há preocupação?
CARLOS ARAGÃO - Nós temos preocupação, sim, com o orçamento, mas neste ano ele está melhor do que no ano passado. Já
começamos com R$ 1,08 bilhão. É o maior orçamento que o CNPq já teve. Com o espaço que temos para correr atrás de mais recursos,
esperamos que, no final, exista um aumento em relação ao ano passado.
FOLHA - Pós-graduandos podem sonhar com aumentos nas bolsas, então?
CARLOS ARAGÃO - É sempre bom subir. Estamos aqui estudando o quadro atual e vamos ver o que vai ser possível fazer no orçamento.
A gente tem consciência de que os valores já foram reajustados, tem se procurado reajustar de forma mais ou menos regular, sempre que
existe uma folga orçamentária. Vontade sempre tem. Mas eu não poderia dizer agora que possibilidades nós vamos ter em relação a esse
ano.
FOLHA - O sr. considera os valores atuais razoáveis?
CARLOS ARAGÃO - A bolsa de doutorado é de R$ 1.800, por exemplo. Esse valor depende muito de onde a pessoa faz seu doutorado.
Em uma cidade maior como São Paulo ou Rio, o custo de vida é mais alto.



FOLHA - O CNPq deve investir mais em ciência aplicada do que em ciência com utilidade prática menos imediata?
CARLOS ARAGÃO - Não podemos correr o risco de despir um santo para vestir o outro. Existem áreas estratégicas, ligadas à energia, ao
clima, áreas importantes para a indústria, como a nanotecnologia, áreas interdisciplinares, áreas que ainda são incipientes no país. Claro
que a restrição orçamentária é um dado concreto, em um momento em que você tem de tomar uma decisão. Mas o investimento em uma
não pode ser feito em detrimento das outras.
FOLHA - Mesmo porque nunca sabemos de onde virá a inovação...
CARLOS ARAGÃO - Sim. Um terço do PIB de países desenvolvidos hoje em dia está ligado à mecânica quântica, que era algo considerado
pesquisa ultrafundamental no passado.
FOLHA - Sobre inovação, o sr. fala bastante em aproximação com empresas.
CARLOS ARAGÃO - É importante atrair as empresas, mesmo para oferecer recursos para a formação de pessoal. Veja a exploração do
pré-sal, por exemplo. Para fazer isso você precisa de gente qualificada, de cientistas, de engenheiros. Senão vai ter de importar gente.
Temos de convencer as empresas como a Petrobras que elas vão ter de se aproximar do CNPq.
FOLHA - Muita gente não gostava de ouvir falar em iniciativa privada nas universidades. Isso está mudando?
CARLOS ARAGÃO - Está havendo uma mudança cultural. Leva um certo tempo, mas a ideia que existia na universidade de que o
pesquisador que trabalhava com uma empresa estava fazendo algo condenável, desvirtuando a sua missão, é cada dia mais ultrapassada.
FOLHA - Sobre avaliação dos docentes, há como comparar pesquisadores que trabalham em áreas diferentes utilizando métodos
quantitativos?
CARLOS ARAGÃO - É uma discussão global. Claro que as áreas são diferenciadas. Um sujeito de matemática tem um ritmo diferente,
talvez leve mais tempo para publicar um trabalho, por exemplo. A avaliação não pode ser só quantitativa. Uma coisa que quero fazer no
CNPq é avançar nisso.
FOLHA - Mas o qualitativo não é subjetivo demais? Não permite a formação de panelinhas de pesquisadores?
CARLOS ARAGÃO - O quantitativo também pode ser tão panelinha ou até pior, não? As fraudes científicas começaram a aumentar na
China por quê? Por causa da pressão para publicar. Então começa a haver aquilo de o sujeito publicar junto com o outro, eu cito você para
depois você me citar nos seus trabalhos. Tanto o qualitativo quanto o quantitativo precisam ser considerados. As avaliações do CNPq têm
um bom desempenho. Mas podem ser aprimoradas, sim.

ENERGIA ELÉTRICA

Lula deixa questão da concessão elétrica para sucessor



Fonte: Portal Exame (01/02/10)

O governo Lula deixará para o sucessor a tarefa de estabelecer novas regras para a renovação de concessões do setor elétrico que vencem
em 2015. O estudo do Ministério de Minas e Energia que trata do assunto foi concluído há cerca de quatro meses e enviado ao Palácio do
Planalto mas, desde então, repousa nas gavetas da Casa Civil. A falta de pressa tem explicação política. Não interessava ao governo
facilitar a vida do governador tucano de São Paulo, José Serra, adversário da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, na corrida
presidencial.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/economia/lula-deixa-questao-concessao-eletrica-sucessor-530100.html

BIODIESEL

No princípio era biodiesel
Fonte: Portal do Meio Ambiente (01/02/10)

A mamona veio para o Piauí pela mão do Presidente Lulla. O zelo para trazer o grandioso projeto era tanto que parecia coisa de família. Um
amigo pessoal, Daniel Birmann, foi o escolhido para por em prática o fenomenal projeto que mudaria as feições do Brasil – produzir azeite
de mamona com o objetivo de botar carro pra rodar no Brasil.
Leia mais: http://www.portaldomeioambiente.org.br/contribuicoes-de-nao-colunistas/3140-biosangue--o-fracasso-do-biodiesel-no-piaui.html

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.


