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MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Concurso público do CEFET-MG para 69 professores 
As inscrições vão até o dia 18 de Abril de 2010. O salário inicial para Mestre é de R$ 4.194,70 e de R$ 6.106,51 para Doutor 
Veja o Edital e faça sua inscrição aqui. 
 

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. 
 

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. 
 



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/  
 

7º COBEE 

Congresso Brasileiro de Eficiência 
Energética 
 
16 e 17 de Junho de 2010 
Centro de Convenções do Novotel Center Norte – São Paulo – SP 
Mais informações: http://www.abesco.com.br/7eficienciaenergetica/   

O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO 

 

O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO 

 



Congresso de Cogeração de Energia 
 
24 e 25 Maio 2010 
Blue Tree Towers Paulista – São Paulo – SP 
Mais informações: http://www.cogeracaobrasil.com/Event.aspx?id=296654   
 

 

NOTÍCIAS 
 

INTERCÂMBIO 

Brasil e Alemanha ampliarão intercâmbio estudantil,  afirma 
ministra alemã da Educação 
Fonte: Portal Unicamp (13/04/10) 
Por Manuel Alves Filho 
 

Dentro das ações previstas para o Ano Brasil-Alemanha da Ciência, Tecnologia e Inovação, lançado na segunda-feira (12) em São 
Paulo, uma das mais importantes é a definição de um programa que intensificará o intercâmbio de estudantes de graduação e pós-
graduação entre as duas nações. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (13) pela ministra da Educação e Pesquisa da 
Alemanha, Annette Schavan, que esteve em visita à Unicamp. Em conferência apresentada no Centro de Convenções da 
Universidade, ela destacou que o seu país considera o Brasil um parceiro estratégico na América Latina para a formulação de 
soluções e propostas inovadoras que possam contribuir para que o mundo avance em direção ao desenvolvimento sustentável. 
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2010/04/14/brasil-e-alemanha-ampliarao-intercambio-estudantil-afirma-ministra-
alema-da-ed  
 

 

ETANOL 



Ciência tenta reinventar a cana na busca por mais e tanol 
Fonte: Estadão.com.br (18/04/10) 
Por Herton Escobar 
 
Que tal uma cana-de-açúcar com pouco açúcar? Pode soar contraditório - algo na linha de um cheeseburger sem queijo -, mas é 
justamente nisso que pesquisadores brasileiros estão trabalhando para a próxima geração de biocombustíveis no País. 
Leia mais: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,ciencia-tenta-reinventar-a-cana-na-busca-por-mais-etanol,539941,0.htm   
 

 
ETANOL 

Etanol isento de tarifas depende de contrapartida, diz OMC 
Fonte: G1 (18/04/10) 
 
Secretário-geral Pascal Lamy visitou a Usina São Martinho, em Pradópolis. 
Para ele, Brasil terá de ceder para reduzir tarifas e barreiras comerciais. 
Leia mais: http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/04/etanol-isento-de-tarifas-depende-de-contrapartida-diz-lamy.html  
 
 
BELO MONTE 

Usina hidrelétrica de Belo Monte testa projeto ener gético de 
Lula  
Fonte: Folha Online (18/04/10) 
Por Agnaldo Brito 
 
O leilão da usina hidrelétrica de Belo Monte, projetada para ser erguida na região da Volta Grande do rio Xingu (PA), pode selar na 
terça-feira o destino de um projeto idealizado originalmente pelos militares e ressuscitado pelo governo Lula. 



Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u722493.shtml 
 

 

PESQUISA 

Projeto de Itaipu prevê instalação de planta de hid rogênio 
Fonte: Portal Infoenergia (19/04/10) 
 
A Itaipu Binacional, o Parque Tecnológico Itaipu e a Eletrobras estão trabalhando em parceria para implantar um projeto, que prevê a 
instalação de uma planta experimental de produção de hidrogênio na usina e de um Núcleo de Pesquisa em Hidrogênio, no PTI. Há 
vários meses, equipes das três instituições têm se encontrado para tratar do assunto. Na última terça-feira, o grupo se reuniu com 
Ângelo Alexandrino e Jonas Ferreira, da Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento da Eletrobras, para esclarecer aspectos técnicos, 
jurídicos e financeiros do convênio a ser firmado. 
Leia mais: http://www.infoenergia.com.br/noticias.asp?codigo=2473  
 
 

  

 
 

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. 

  
 


