
 

 
  

 
 

Campinas, 21 de Maio de 2010. (Número 691)  

 
 

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. 
 
 

  

MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Pesquisa sobre segurança energética 
Você está convidado a participar de um projeto de pesquisa sobre segurança energética. O objetivo do projeto é explorar as diferentes dimensões da 
segurança energética. A pesquisa está sendo conduzida pelo Centre on Asia and Globalization, Lee Kuan Yew School of Public Policy e National 
University of Singapore. A Unicamp é um dos parceiros estratégicos do projeto.  
Para mais informações, clique aqui. Não deixe de participar! 
 
Distribuidoras da Eletrobras abrem processo seletivo de projetos de P&D  
As distribuidoras da Eletrobras estão recebendo propostas de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). As propostas devem ser enviadas até as 



12h do dia 11 de junho para o e-mail pedpee.distribuicao@eletrobras.com, seguindo as instruções e o formato definidos na “Chamada para Projetos” (leia 
aqui). Podem participar universidades, instituições de pesquisa, empresas e entidades com expertise nas áreas de interesse previstas na chamada. 
Mais informações, clique aqui. 
 
Eletrobras abre concurso para 483 vagas de nível superior 
As Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras, lançou nesta quinta-feira (20) concurso para 483 vagas para formação de cadastro de reserva para cargos 
de nível superior – 29 delas são reservadas a deficientes. O salário inicial é de R$ 3.975,10, para jornada de 40 horas semanais. 
Leia o Edital 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   
 
A partir dessa semana você poderá conferir todas as novidades que envolvem o ENUMAS 2010, e para começar você já pode 
acompanhar uma entrevista com o Coordenador do evento, Prof. Dr. Wagner dos Santos Oliveira, que será dividida em duas 
partes: na primeira ele fala exclusivamente sobre o evento, desde quando surgiu a ideia do primeiro Enumas, em 2008, e as 

 



novidades para este ano. Já na segunda parte da entrevista, que será publicada na próxima semana, o Prof. revela suas idéias 
acerca da energia nuclear e suas aplicações. Não deixe de conferir! (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 na Região  Centro-Oeste do Brasil 
 
13 a 15 de Dezembro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Organização: NIPE/Unicamp 
 

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

EVENTOS  

33rd IAEE  

The Future of Energy: Global 
O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Challenges, Diverse Solutions  
 
06 a 09 de Junho de 2010 
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ 
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010   
 
A programação final está disponível no site! 
 

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/  
 

1ª Conferência Internacional de 
Biocombustíveis 
 
26 a 28 de Maio de 2010 
Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP – São Paul o – SP  
Mais informações: clique aqui  
 

V SEMEAR 

Seminário de Meio Ambiente e 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Energia Renováveis 
 
10 e 11 de Junho de 2010 
Universidade Federal de Itajubá – Itajubá – MG 
Mais informações: http://www.cerpch.unifei.edu.br/semear/   
 

 

NOTÍCIAS 

OPORTUNIDADE 

Convite para participar de uma pesquisa sobre o mer cado  
livre de energia elétrica com curso grátis 
Fonte: Sinerconsult (17/05/10)  
 
A Sinerconsult é uma empresa de consultoria especializada na gestão estratégica de energia e está desenvolvendo um trabalho de  
pesquisa para levantamento do comportamento do consumidor brasileiro de energia, com o intuito de proporcionar um melhor  
entendimento sobre as necessidades, desejos e expectativas dos clientes nesse mercado.  
 
Para discutir as questões que afetam o ACL – Ambiente de Contratação Livre, será realizada uma pesquisa de campo, utilizando  
a técnica de questionário auto-respondente no período de 03/05/2010 à 31/05/2010. Dessa forma, a Sinerconsult gostaria de contar  
com sua participação.  
 
Como uma forma de retribuição ao tempo despendido pelos participantes, a Sinerconsult estará oferecendo para cada participante  
dessa pesquisa uma  inscrição GRATUÍTA em um treinamento que será realizado nos dias 24 e 25 de junho de 2010, no tem a  
“Mudanças Climáticas – Isto ainda vai impactar (MUI TO) a sua empresa” . Com carga horária de 16 horas, o curso possui 20 vagas,  
e a cortesia será oferecida até o término do número de vagas.  



 
O curso será ministrado pelos sócios da Sinerconsult, Profa. Dra Ana Lúcia Rodrigues da Silva e Prof. Dr. Fernando Amaral de Almeida  
Prado Junior, ambos atuantes nos programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo- USP e Unicamp.  
 
O programa detalhado do curso, a ser realizado na cidade de São Paulo, na região da Avenida Paulista, está disponível no link 
http://www.sinerconsult.com.br/cursos/cursos.asp.  
 
Para ACESSAR A PESQUISA E RESPONDÊ-LA ON LINE, CLICK NO LINK: http://www.surveymonkey.com/s/GGQSCS9, ou se preferir 
acesse a homepage da empresa (http://www.sinerconsult.com.br) e clique no link disponível na página inicial.  
 
Para participar do curso, envie mensagem para o e-mail contato@sinerconsult.com.br ou ligue para 11-3399-2444 informando nome,  
empresa, e-mail e telefone. Esses canais de comunicação estão à disposição também para eventuais dúvidas ou informações  
adicionais sobre a pesquisa.  
 
Nenhuma informação será tratada individualmente, apenas de forma consolidada. Os resultados da pesquisa serão divulgados  
de forma preliminar, por e-mail, para todos os participantes da mesma.  
 
 

NEWSLETTER 

International Energy Initiative – IEI 
Fonte: International Energy Initiative – IEI – Numb er 15 (Mar/10) 
 
Acesse a newsletter do IEI!  
 
A Newsletter do IEI é um boletim eletrônico lançado em março de 2004 para divulgar as atividades e produtos da  
ONG International Energy Initiative (IEI) e o conteúdo de seu periódico científico Energy for Sustainable Development (ESD).  
Tem como público-alvo especialistas em energia e meio ambiente, tomadores de decisão da esfera pública, privada e do terceiro setor,  
bem como agências multilaterais e de desenvolvimento focados em países em desenvolvimento. 
Para efetuar a assinatura da newsletter do IEI, clique aqui.  



 
 

VEÍCULOS 

Governo estuda incentivos para veículos híbridos e elétricos  
Fonte: O Globo (17/05/10) 
Por Martha Beck 
 
Fixar um prazo para que as montadoras sejam obrigadas a adotar selos que mostrem a eficiência dos motores e seu nível de emissão de poluentes é uma 
das propostas que o governo deve apresentar após a conclusão dos trabalhos do grupo formado pelos ministérios da Fazenda, Desenvolvimento, Ciência 
e Tecnologia e Meio Ambiente em parceria com o setor automotivo. O grupo foi criado no ano passado para discutir uma política de inovação tecnológica 
para esse segmento - que foi o maior beneficiado pelos incentivos fiscais durante a crise econômica mundial - e deve divulgar um primeiro relatório nas 
próximas semanas. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Energia  mantida  
Fonte: Agência FAPESP (18/05/10) 
Por Fábio Reynol 
 
Nos caminhos entre a usina geradora de energia elétrica e as tomadas nas casas dos consumidores, o Brasil perde cerca de 18%  
da eletricidade que produz. Isso equivale à geração de uma usina de porte médio, como a de Ilha Solteira, no noroeste do  
Estado de São Paulo, com capacidade de 3.400 MW. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Como a Cubatão americana virou um exemplo verde 
Fonte: Galileu (19/05/10) 



 
Até a década de 1980, Chattanooga, no Tennessee, era uma espécie de Cubatão americana. A chegada das indústrias,  
na década de 1930, trouxe desenvolvimento — o pensamento da época era “se cheira a fumaça, cheira a dinheiro” — mas em 1969 a  
percepção já era outra. Foi nesse ano que, em rede nacional, Walter Cronkite, o âncora de maior prestígio da TV americana, anunciou  
que Chattanooga era o lugar mais poluído dos Estados Unidos. Leia mais 
 

  

 
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. 
 

 

  
 


