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

 

 

SIGA O NIPE PELO TWITTER!  
O NIPE/Unicamp agora está no Twitter. Acompanhe posts sobre os eventos do NIPE, editais de P&D e oportunidades  
de emprego e concursos públicos no setor. Clique aqui e torne-se um seguidor do NIPE no Twitter.   
 

FÓRUNS PERMANENTES 

Mapeando Competências na Unicamp em Pesquisas: Muda nças 
Climáticas Globais 
 
A PARTICIPAÇÃO É GRATUITA!  
 
27 de Maio de 2010 
Auditório do Centro de Convenções da Unicamp – Camp inas – SP  
Promoção e Realização: Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp 
Mais informações: http://www.cori.unicamp.br/foruns/extras/foruns_ext ras.php  



 
O evento tem o objetivo de reunir pesquisadores, estudantes de graduação e de pós-graduação que atuam ou pretendem atuar em pesquisas na  
área de “Mudanças Climáticas Globais”. Este evento é preparatório a outro que deverá ocorrer em outubro de 2010 com participação de convidados  
do Brasil e exterior e visa oferecer aos participantes uma visão geral das atividades de pesquisas desenvolvidas na Unicamp através de 3  
mesas-redondas: “Produção Agrícola, Biodiversidade e Mudanças do Uso da Terra”, “Desafios da Matriz Energética” e  
“Eventos Climáticos Extremos: Riscos e Impactos”. 
 

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, IPEN-CNEN/SP e FEQ/Unica mp 
Mais informações: enumas2010@nipeunicamp.org.br   
 
Já está no ar o site do II WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2010. Com enfoque no tema Oportunidades em Atividades  
Nucleares no Brasil (Medicina, Agricultura e Indústria), esta é uma decorrência natural do debate Energia Nuclear, Meio Ambiente e  
Segurança, tema do primeiro evento que contou com a participação de cerca de 100 pessoas. Assim como aconteceu em 2008,  
neste ano também serão oferecidos diversos minicursos, mas a grande novidade hoje fica por conta de um espaço no site, no link  
Novidades, totalmente voltado para informações rápidas e entrevistas com convidados e palestrantes. Assim, os participantes  
acompanharão tudo o que vai acontecer no evento. O ENUMAS 2010 acontece nos dias 19 e 20 de agosto, no anfiteatro da  
Faculdade de Engenharia Química (FEQ) da Unicamp. A programação já está disponível!  
(Cristiane Bergamini – Assessora de Comunicação Enumas 2010) 



 

Acesse o site do ENUMAS 2010!  
 
 

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) 
 

Acesse o site do AGRENER GD 2010!  
A data limite para envio dos trabalhos completos é 06/08/2010.  
 

    

  

 
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. 
 



 

  
 


