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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. 
 
 

  

MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Eletrobras abre concurso para 483 vagas de nível superior 
As Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras, lançou concurso para 483 vagas para formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior.  
As inscrições vão até o dia 20 de junho de 2010. Leia o Edital aqui. 
 
Concurso na FZEA/USP - Área de Energia 
A Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA/USP (Campus Pirassununga) abriu concurso para 1 (uma) vaga de professor doutor na 
área de energia (geração fotovoltaica, energia eólica, PCHs, geração distribuída, entre outros temas). A vaga é para o Departamento de Engenharia de 
Alimentos.  



As inscrições vão até 12 de Julho de 2010. Veja o Edital aqui. 
 
Nube seleciona candidatos para 1.914 vagas de estágio 
O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) está selecionando candidatos para 1.914 vagas de estágio em todo o país. Há oportunidades para estudantes do 
ensino médio, técnico e superior, período matutino e noturno. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 1.300. 
Os interessados em concorrer às vagas devem cadastrar-se gratuitamente no site www.nube.com.br. 
 
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   
 

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 
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!  
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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: clique aqui   

Energy Summit 
 
03 a 05 de Agosto de 2010 
Rio de Janeiro - RJ 
Mais informações: www.energysummit.com.br   

 

NOTÍCIAS 

PESQUISA 

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! 
 
 
REGULAÇÃO   

Resolução da Aneel permite a produtor rural vender energia  
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para rede elétrica  
Fonte: Folha Online (05/06/10) 
Por José Maschio  
 
Uma resolução normativa da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) que passou quase despercebida quando foi regulamentada,  
em dezembro de 2009, transformou produtores rurais de consumidores a vendedores de energia elétrica. Leia mais 
 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Cuidado, está dando choque! 
Fonte: Revista Lumière Eletric – Ano 12 – Edição 14 3 (Mar/10) 
Por Nara Faria 
 
É sabido que os choques elétricos podem causar acidentes fatais, contudo, as instalações irregulares ainda são situações comuns em  
todas as regiões do País. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Energia para indústria sobe 150% e sufoca setor 
Fonte: Estadão Online (06/06/10) 
Por Renée Pereira 
 
A escalada do preço da energia elétrica no Brasil tem sufocado o setor industrial. Entre 2002 e 2009, a tarifa cobrada das empresas  
subiu 150% - 83% acima da inflação do período - e se tornou a terceira maior do mundo, segundo dados da Agência Internacional de  
Energia, coletados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O preço do megawatt/hora saltou de R$ 92 para  
R$ 230. Leia mais 



 
 
PETRÓLEO 

Dependência de recursos do petróleo põe economia  
fluminense em risco, diz estudo 
Fonte: O Globo (06/06/10) 
 
Mais do que uma bonança econômica de longo prazo, a megaprodução de petróleo da camada do pré-sal pode trazer graves  
problemas para a economia do Rio. Como mostra reportagem de Gustavo Paul, publicada pelo GLOBO nesta segunda-feira, a  
advertência foi feita pela Secretaria estadual de Fazenda, no estudo "Pré-Sal: de quanto estamos falando" - o último comandado  
pelo ex-secretário Joaquim Levy -, que não tergiversa ao alertar que o Rio corre o risco de ser vítima de uma forma da doença  
holandesa, ou seja, sofrer um colapso de seu parque industrial devido a uma dependência da exploração da camada do pré-sal.  
Leia mais 
 
 
HIDRELÉTRICA 

Belo Monte custa menos que eólicas, diz governo 
Fonte: Isto É Dinheiro (07/06/10) 
 
Em qualquer debate sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu (PA), é comum ouvir, principalmente por parte de  
ambientalistas, que o dinheiro usado na construção da usina poderia ser usado para produzir energia por meio de outras fontes,  
em tese mais amigáveis ao meio ambiente, como centrais de energia eólica ou Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). A tarefa  
não seria simples. Estimativas feitas pela área técnica do Ministério de Minas e Energia a pedido do Grupo Estado mostram que, 
em caso extremo, se toda a energia de Belo Monte tivesse de ser gerada em centrais eólicas ou solares,  
o gasto seria maior e o custo da energia também. Leia mais 
 
 



ENERGIA 

O Brasil não pode prescindir da energia térmica,  
diz presidente da Eletronuclear  
Fonte: Infoenergia (07/06/10) 
 
O Brasil não deve prescindir da energia nuclear para atender à demanda crescente por energia elétrica e contribuir para a expansão  
da economia do país, avaliou esta semana o presidente da Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro da Silva, comemorando a autorização  
da Comissão de Energia Nuclear (Cnen) para o início das obras de concretagem da laje do prédio do reator da Usina Angra 3,  
em Angra dos Reis. 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. 
 

 

  
 


