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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.   
 

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 disponível a ficha de inscrição para as palestras e minicursos do II ENUMAS 2010. Nesta edição do evento serão oferecidos 19 temas 
inéditos de minicursos na área nuclear. Os estudantes da FEQ e FEM/Unicamp terão inscrições especiais para participar do evento.  
Os demais participantes também podem conseguir descontos, mas é preciso efetivar as inscrições até o dia 8 de julho.  
Confira na programação a ementa e horários e inscreva-se agora mesmo! (Cristiane Bergamini - Assessora de Comunicação Enumas 2010) 
 

As inscrições estão abertas!  CLIQUE AQUI!  
Inscrições especiais para os alunos de graduação e pós-graduação da FEQ e FEM da Unicamp! 
 
 
 

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.  
 

    



  

 
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. 
 

 

  
 


