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MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Processo Seletivo para Consultor Técnico em atividades relacionadas à sustentabilidade e 
meio-ambiente 
O objetivo é integrar na equipe da Green Domus profissional com capacidade de buscar conhecimento teórico e prático para auxiliar no desenvolvimento 
dos projetos, que vão desde inventário de emissões pontuais, até grandes inventários com base específica em produtos e processos industriais, 
passando por projetos de redução certificada de emissões (MDL e voluntários) nas áreas de matriz energética, geração de eletricidade, aterros e 
processos químicos, e REDD.  
Mais informações: veja arquivo anexo. 
 
Universidade Federal do ABC abre concurso público 
A Universidade Federal do ABC está com inscrições abertas para vagas de docentes (Professor Adjunto I), nas mais diversas áreas.  
As inscrições vão até o dia 04 de Maio de 2010. Os detalhes do concurso podem ser vistos no site da UFABC. 
 
Petrobras Biocombustível abre Processo Seletivo Público para preenchimento de vagas e 
formação de cadastro em cargos de nível médio e superior 



A Petrobras Biocombustível realizará processo seletivo público para provimento de vagas e formação de cadastro, mediante condições estabelecidas no 
Edital. As inscrições estarão abertas entre 26 de Abril e 09 de Maio de 2010. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

 

II WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2010 
Oportunidades em Atividades Nucleares no Brasil – M edicina, Agricultura  
e Indústria 
 

19 e 20 de Agosto de 2010 
Anfiteatro da Faculdade de Engenharia Química da Un icamp – Campinas – SP 
 

Organização: NIPE/Unicamp e IPEN-CNEN/SP 
Mais informações: enumas2010@nipeunicamp.org.br  ou (19)3201-6902/3201-6903/3201-6904 – Ramal 6  
(Falar com Fabiana Viana ou Fernanda Colucci) 
 

Em breve, mais informações!  
 

AGRENER GD 2010 

 



8º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e  Energia no Meio Rural 
A expansão da produção de biocombustíveis no cerrad o brasileiro: desafios e oportunidades 
 
13 a 15 de Dezembro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 

Organização: NIPE/Unicamp 
Mais informações: agrener@nipeunicamp.org.br  ou (19)3201-6902/3201-6903/3201-6904 – Ramal 6  
(Falar com Fabiana Viana ou Fernanda Colucci) 
 

Em breve, mais informações!  
 

OBS: A Comissão Organizadora do AGRENER GD 2010 informa que o evento não acontecerá em Brasília (DF), cidade escolhida 
na enquete realizada no Portal do AGRENER, por dificuldades técnicas e logísticas.  
 

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   

O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO   

  



 

MICROGERAR 2010 
II SEMINÁRIO E MOSTRA DE MICROGERAÇÃO  
DISTRIBUÍDA 
 
04 e 05 de Maio de 2010 
Centro de Eventos do Hotel Tryp Paulista  – São Paulo – SP   
Mais informações: microgerar@metodoeventos.com.br   
 

VI Confererência de PCH  
MERCADO & MEIO AMBIENTE 
 
01 e 02 de Setembro de 2010 
Centro de Convenções do Novotel Center Norte  – São Paulo – SP   
Mais informações: http://www.conferenciadepch.com.br/  
 

Fórum Nacional Eólico 
A construção e implantação dos parques eólicos no B rasil e a 
continuidade dos investimentos no pós-leilão 
 
10 e 11 de Maio de 2010 
Serhs Natal Grand Hotel – Natal – RN 
Mais informações: http://www.viex-americas.com.br/home   
 

PROGRAMA DE CURSOS DASOL / ABRAVA 2010   

O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO 

 

O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO 

 



Aquecimento Solar 
O Departamento Nacional de Aquecimento Solar - DASOL da ABRAVA inicia em 
abril o programa de cursos para 2010 em 4 módulos diferentes. 
Mais informações: veja arquivo anexo. 
 

 

NOTÍCIAS 
 

CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

Químico desenvolve material utilizado em eletrodos de células 
a combustível  
Fonte: Jornal da Unicamp - ANO XXIV – Nº 456 (05 a 11/04/10) 
Por Isabel Gardenal 
 

Criar um novo material sólido para ser utilizado em eletrodos de células a combustível foi uma das proposições da pesquisa do 
doutorando Jean Marcel Ribeiro Gallo, defendida recentemente no Instituto de Química (IQ). Trata-se de um condutor de eletricidade 
baseado na estrutura de uma “peneira molecular”, que por sua vez é um importante material de suporte com uma grande área 
superficial a qual garante maior espaço para ocorrerem reações de interesse da pesquisa. Além do valor do invento, que busca a 
substituição das fontes de energia tradicionais por uma alternativa e sustentável, o trabalho revela-se a primeira experiência do 
Instituto num programa de doutorado de co-tutela. A parceria, neste caso com a Università del Piemonte Orientale, Itália, possibilitará a 
Gallo receber dois diplomas com o título de doutor em ciências. Na Itália, o certificado será expedido em poucas semanas. 
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/abril2010/ju456_pag11.php  
 
 
ENGENHARIA DO CLIMA 

Cientistas tentam prevenir abuso da engenharia do c lima  



Fonte: Folha Online (12/04/10) 
Por Claudio Ângelo 
 
O ano é 2020. O mundo falhou em chegar a um acordo para cortar emissões de gases-estufa, e os piores efeitos da mudança 
climática começam a se abater sobre a Terra: tempestades violentas, secas, degelo do Ártico e aumento acelerado do nível do mar. 
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u719448.shtml  
 
 
P&D 

Futuro da ciência e do desenvolvimento  
Fonte: Agência FAPESP (13/04/10) 
Por Fábio de Castro 
 

A formação de recursos humanos de qualidade é um dos principais fatores limitantes para o avanço da pesquisa e o desenvolvimento 
no Estado de São Paulo. Mas, para que o ensino superior possa formar mais pesquisadores, o maior desafio é melhorar a qualidade 
do ensino médio. 
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/12026/especiais/futuro-da-ciencia-e-do-desenvolvimento.htm  
 
 
MDL 

Especialistas defendem mudanças para melhorar o MDL  
Fonte: Carbono Brasil (14/04/10) 
Por Fernanda B. Muller 
 
Mesmo sem um acordo internacional forte para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) não está morto, porém precisa de muitas modificações para alcançar de todo o seu potencial. 
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#reportagens_carbonobrasil/noticia=724928  
 



 
CARROS ELÉTRICOS 

São Paulo pode ter carros elétricos circulando em 2 011 
Fonte: Época (14/04/10) 
 
Prefeitura da capital paulista fechou com empresa para desenvolver infraestrutura necessária. Renault/Nissan afirma que carros 
elétricos só serão viáveis com ajuda governamental. 
Leia mais: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI133308-15259,00-
SAO+PAULO+PODE+TER+CARROS+ELETRICOS+CIRCULANDO+EM.html  
 
 
ETANOL 

Pesquisadores estudam produção de etanol a partir d e 
caprinos 
Fonte: Globo Rural (14/04/10) 
 

É difícil imaginar o que as cabras da raça moxotó têm a ver com a produção de etanol. Mas, para um grupo de pesquisadores, os 
animais são fundamentais a um dos mais promissores estudos na área de produção de biocombustíveis. 
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1709906-1932,00.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. 

  
 


