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Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis n a íntegra no site do NIPE: www.nipeunicamp.org.br   
  

  

MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Petrobras Biocombustível  
A Petrobras Biocombustível abriu concurso para 81 vagas de nível médio-técnico e superior.  
As inscrições devem ser feitas até o dia 9 de maio pelo site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 30 para nível médio/técnico e de R$ 45 para nível 
superior. 
Veja aqui o Edital. 
 
Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imep) 
O Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imep) abriu concurso público para 50 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os 
níveis de escolaridade. As inscrições devem ser feitas no site www.movens.org.br até o dia 9 de maio. As taxas de inscrição variam de R$ 40 a R$ 70. 
 
Poli-USP abre vagas para docentes 
A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo abriu concurso para provimento de vagas para professor doutor e professor titular, em regime de 
turno parcial e nível MS-3 e em regime de dedicação integral à docência e nível MS-6, respectivamente. 
Mais informações, clique aqui. 



 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

 

II WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2010 
Oportunidades em Atividades Nucleares no Brasil  
Medicina, 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) 
 

Para mais informações, clique aqui!  
 

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/  
 

VII Simpósio sobre Pequenas 
Centrais Hidrelétricas 
 
11 a 13 de Maio de 2010 
Centro Fecomércio de Eventos – São Paulo – SP 
Mais informações: www.acquacon.com.br   
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ENERGIA NUCLEAR 

Energia nuclear e dependência tecnológica 
Fonte: Carta Maior (16/04/10) 
Por Beto Almeida 
 
Como pano de fundo das pressões dos EUA para impor sanções que impeçam o Irã de desenvolver seu programa nuclear está o veto 
imperial visando intimidar todos os países que dão passos concretos para romper a dependência tecnológica. Esta dependência 
funciona como um vergonhoso muro que bloqueia o desenvolvimento soberano de inúmeros países emergentes, mas com 
desdobramentos planetários. A pressão contra o Irã também atinge o Brasil. O artigo é de Beto Almeida. 
Leia mais: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16536  
 
 
ENERGIA 

Brasil tem fontes energéticas para suprir demanda d os 
próximas décadas 
Fonte: Portal Exame (16/04/10) 
Por Cacau Araújo 
 
Secretário de planejamento e desenvolvimento energético do MME garante que o país tem potencial para suportar o aumento da 
carga por 30 anos. 
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/brasil-tem-fontes-energeticas-suprir-demanda-proximas-
decadas-550439.html  
 
 
ENERGIAS VERDES 



Obama pede uso de energias verdes para preservação do 
planeta 
Fonte: Estadão Online (23/04/10) 
 
Presidente dos EUA defende economia baseada nas energias limpas e pede 'espírito de comunidade'. 
Leia mais: http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,obama-pede-uso-de-energias-verdes-para-preservacao-do-planeta,542081,0.htm  
 
 
BIODIESEL 

Embrapa vai produzir biodiesel ao vivo em exposição  
Fonte: Portal Exmae (25/04/10) 
Por Lisiane Wandscheer 
 
Um dos pontos fortes da 7ª Exposição Ciência para a Vida, promovida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
que começou ontem e vai até o dia 2 de maio,  é a fabricação de produtos agropecuários ao vivo. Neste ano, os visitantes poderão 
assistir os pesquisadores produzindo biodiesel feito com pinhão-manso - uma matéria-prima nova na produção de biocombustível - e 
também fazendo briquetes - lenha ecológica feita de resíduos agrícolas. 
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/pesquisadores-vao-produzir-biodiesel-e-lenha-ecologica-
ao-vivo-em-exposicao-552729.html  
 
 
USINA 

Lula diz que é ‘insano’ não apostar em Belo Monte  
Fonte: G1 (26/04/10) 
 
Presidente defendeu a construção da usina no Pará. 



Lula afirmou que energia gerada por uma hidrelétrica é mais barata. 
Leia mais: http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/04/lula-diz-que-e-insano-nao-apostar-em-belo-monte.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. 

  
 


