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MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Empresa de Pesquisa Energética abre inscrições de nível médio para cadastro 
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) abriu inscrições para formação de cadastro de reserva para cargo de nível médio – 5% das vagas serão 
reservadas a deficientes. Os candidatos devem ter conhecimento de informática. O cargo é de assistente administrativo. 
As inscrições devem ser feitas até 2 de maio pelo site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 35. 
 

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/  
 

CURSO 

Inventário de Gases de Efeitos 
Estufa: Sustentabilidade Corporativa 
e Pública 
 
23 e 24 de Setembro de 2010 
Inscrições até 31 de Agosto de 2010 

   

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

    

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



São Paulo – SP  
Mais informações: www.cetesb.sp.gov.br/Servicos/cursos/agenda.asp   
 

IV ECOSÃOPAULO 

Encontro de Meio Ambiente  
de São Paulo 
 
17 a 19 de Novembro de 2010 
Novotel São Paulo Center Norte – São Paulo – SP 
Mais informações: www.ecovale-seesp.com.br    
 
 

NOTÍCIAS 

ENERGIA SOLAR 

Uma fonte limpa e inesgotável 
Fonte: Portal SESC SP – Nº 398 (Abr-Mar/10) 
Por Evanildo da Silveira 
 
Todos os dias o Sol envia à Terra 10 mil vezes mais energia do que a humanidade consome. Só no Brasil, chega o equivalente a 145 mil  
usinas de Itaipu. É uma enorme reserva, mas ainda pouco aproveitada em todo o mundo. Considerando todo o planeta, a potência instalada  
dos painéis fotovoltaicos – que transformam a radiação solar em eletricidade, segundo dados de 2008, é de 13,4 mil megawatts (MW).  
Quase nada se comparada a das usinas hidrelétricas. Só a de Itaipu, por exemplo, tem potência maior – 14 mil MW. No Brasil, o  
aproveitamento é ainda menor. O país não produz células solares, e o total instalado mal chega aos 15 MW. A situação, porém, começa a  
mudar. Em termos mundiais, o uso da energia solar vem crescendo a um ritmo de 70% a 80% ao ano – uma Itaipu a cada dois anos.  
Leia mais: http://sescsp.uol.com.br/sesc/frame_uol.asp?pag=revistas/pb/index.htm  



 
 
AGROENERGIA 

Estação de agroenergia  
Fonte: Pesquisa FAPESP Online – Nº 170 (Abr/10) 
 
A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), será a responsável pela gestão da Estação  
Experimental de Agroenergia, que funcionará na cidade de Jaú, interior paulista. A iniciativa, anunciada no mês passado pelo governo  
paulista, é fruto de uma parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado e fará parte da Rede de Bioenergia da USP,  
que busca envolver pesquisadores da área de todos os campi da universidade e articular atividades de pesquisa sobre aplicação, produção  
e uso de energia a partir de fontes renováveis. Na estação serão desenvolvidos trabalhos, aulas e estudos de campo, principalmente em  
experimentos com a cana-de-açúcar. Trata-se do primeiro espaço voltado para pesquisa em bioenergia fora da sede da Esalq em  
Piracicaba. No local serão instalados o Polo de Aplicação e Desenvolvimento de Tecnologias da Agroenergia e Biomassa e o Centro de  
Ensino e Treinamento em Agroenergia. A parte administrativa e as salas de aula ficarão numa área de 80 mil metros quadrados já edificada  
da extinta Companhia Jahuense, que foi doada à USP. 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Nasce um novo movimento climático na Bolívia 
Fonte: Carta Maior (26/04/10) 
 
A cúpula climática na Bolívia teve seus momentos de alegria, leveza e absurdos. No fundo, porém, sente-se a emoção que esse encontro  
provocou: a raiva diante da impotência. A Bolívia está em meio a uma dramática transformação política, que nacionalizou indústrias e elevou  
como nunca as vozes indígenas. Mas suas geleiras andinas estão derretendo numa velocidade alarmante, ameaçando o fornecimento de  
água em duas de suas principais cidades. Os bolivianos não podem mudar seu destino por si mesmos. O artigo é de Naomi Klein. 
Leia mais: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16551  
 

 



ENERGIA SUJA 

Cash from EU green plan 'to fund dirty coal plants'  
Fonte: The Independent (27/04/10) 
Por Michael McCarthy 
 
European countries will be able to use money from a key EU scheme for reducing climate-changing carbon emissions to build new coal-fired  
power stations, documents leaked to The Independent suggest. 
Leia mais: http://www.independent.co.uk/environment/green-living/cash-from-eu-green-plan-to-fund-dirty-coal-plants-1955125.html  
 
 
HIDRELÉTRICA 

Precisamos de Belo Monte. Mas não assim  
Fonte: Portal Exame (27/04/10) 
Por Fabiane Stefano 
 
Polêmica, tumulto e incerteza. O governo conseguiu leiloar o projeto de Belo Monte, mas ainda não se sabe como a usina sairá do papel - e  
a que custo para o contribuinte. 
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0967/economia/precisamos-belo-monte-nao-assim-553318.html  
 
 
CANA-DE-AÇÚCAR 

Mais cana com menos queima  
Fonte: Agência FAPESP (28/04/10) 
 
O Estado de São Paulo registrou, nos últimos anos, uma rápida expansão na produção de cana-de-açúcar, em consequência principalmente  
do aumento da demanda por etanol para atender ao mercado de veículos flex no país. 
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/12096/especiais/mais-cana-com-menos-queima.htm 



 

  

 

 
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. 

 

  
 


