
 

 
  

 
 

Campinas, 18 de Junho de 2010. (Número 701)  

 
 

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 
 

Coordenador(a) de Projetos com foco em Meio Ambiente 
O Instituto Ethos abre vaga para coordenador (a) de projetos em Meio Ambiente. Os candidatos deverão se candidatar à vaga através do link Trabalhe 
Conosco no site do Instituto Ethos até 25 de Junho (sexta-feira). 
 
Green Talents 2010 
A segunda edição do concurso Green Talents – The International Forum for High Potentials in Green Technologies (Fórum Internacional para Grandes 
Potenciais no Desenvolvimento Sustentável) tem inscrições abertas até o dia 20 de junho. Saiba mais 
 



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. 
 
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, IPEN-CNEN/SP e FEQ/Unica mp 
Mais informações: enumas2010@nipeunicamp.org.br   
 

SUPERINTENDENTE DO IPEN FALA COM EXCLUSIVIDADE AO E NUMAS  
 
Em entrevista, em áudio, ao ENUMAS 2010, o Superintendente do IPEN, Nilson Dias Vieira Junior, fala com exclusividade, entre 
outros temas, sobre a produção dos radiofármacos no Brasil, comenta sobre a crise na radiofarmácia, as parcerias e soluções 
para o País, o relacionamento do IPEN com a área médica e ainda destaca alguns pontos a serem abordados em sua palestra no 

 



dia 19 de agosto durante o ENUMAS 2010. Ouça com exclusividade a entrevista que está dividida em temas. CLIQUE AQUI!    
(Cristiane Bergamini - Assessora de Comunicação 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  

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   

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



IV SMARS 

Seminário Brasileiro de Meio 
Ambiente e Responsabilidade Social 
do Setor Elétrico 
 
20 a 22 de Junho de 2010 
Curitiba – PR  
Mais informações: http://smars.com.br/   

FÓRUNS PERMANENTES CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Sustentabilidade na Construção Civil 
 
22 de Junho de 2010 
Auditório da Faculdade de Tecnologia, UNICAMP/ Lime ira-SP 
Mais informações: http://www.cori.unicamp.br/foruns/tecno/tecno35.php  

III CBENS 

III Congresso Brasileiro de Energia 
Solar 
 
21 a 24 de Setembro de 2010 
Hangar - Centro de Convenções de Belém - PA 
Mais informações: http://www.iiicbens.com.br/local.html   

5º Workshop Internacional sobre 



Hidrogênio e Células a Combustível 
 
26 a 29 de outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
Mais informações: www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010  

 

NOTÍCIAS 

NEWSLETTER 

International Energy Initiative – IEI 
Fonte: International Energy Initiative – IEI – Numb er 16 (Jun/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.  

MEIO AMBIENTE  

Processo ‘limpa’ águas residuais 
Fonte: Jornal da Unicamp (14 a 20 de junho de 2010 – ANO XXIV – Nº 465) 
 
 
A deterioração progressiva e crescente da água potável provocada pela atividade industrial, pela expansão e desenvolvimento agrícola  



e pelo aumento do esgoto doméstico decorrente do adensamento populacional, constitui preocupação constante e é tema recorrente  
nas sociedades modernas. A desinfecção das águas e a eliminação de substâncias nocivas residuais tornaram-se questões de  
saúde pública e têm implicações na preservação dos ecossistemas. Leia mais 
 
 

PRODUTIVIDADE 

Excelência concentrada 
Fonte: Pesquisa FAPESP Online (14/06/10) 
 
Duas instituições paulistas, as universidades de São Paulo (USP) e a Estadual de Campinas (Unicamp), e uma mexicana, a Universidade Nacional 
Autônoma do México (Unam), são as líderes em produtividade científica da América Latina e Península Ibérica, de acordo com um ranking de instituições 
produzido pelo grupo de pesquisa espanhol SCImago (SIR 2010), com base em resumos e referências de cerca de 17 mil periódicos da base de dados 
Scopus. No período de 2003 a 2008, a USP produziu 38 mil artigos científicos, a Unicamp, 15 mil, e a Unam, 17 mil. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Eletrobras após anunciar seus planos de internacion alização,  
já tem um serviço em  Moçambique, África  
Fonte: Infoenergia (18/06/10) 
 
A Eletrobras vai desenvolver estudos para a implantação de uma linha de transmissão de alta tensão, de 1.400 quilômetros de extensão,  
ligando a província de Tete a Maputo, capital de Moçambique, país situado na Região Sul do Continente Africano. Um acordo de  
cooperação foi assinado na sede da estatal, no Rio de Janeiro. Este projeto em Moçambique faz parte da atuação internacional da  
Eletrobras. O custo total do projeto Linha Centro-Sul (Cesul) está inicialmente estimado em US$ 2,8 bilhões. O estudo está previsto  
para ser concluído até o primeiro trimestre de 2011. Ele prevê ainda, segundo a Eletrobras, a implementação de duas linhas de  
corrente contínua, em 800 quilovoltts (KV), e uma em corrente alternada, em 400 KV, e levará em conta a viabilidade da energia  
produzida em Moçambique ser exportada para a África do Sul. O acordo de cooperação também objetiva preparar a infraestrutura de  



transmissão de energia na Região Central de Moçambique para futuros aproveitamentos hidrelétricos no país - em especial os do  
Vale do Rio Zambeze, com potencial energético estimado de 6.770 megawatts (MW).  
 
 
SUSTENTABILIDADE 

Desenvolvimento sustentável, ou sustentável desenvo lvimento 
Fonte: Portal do Meio Ambiente (18/06/10) 
Por Vivian Leite Ito 
 
Durante a manhã do sábado 15 de maio, estudantes de jornalismo se reuniram no Instituto de Estudos Avançados da USP,  
para participar de uma coletiva de imprensa com o Professor do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da USP,  
Marcos Silveira Buckeridge, especialista na área, que falou sobre “Meio Ambiente, Biodiversidade e Biocombustíveis na Amazônia”.  
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. 
 

 

  
 


