
 

 
  

 
 

Campinas, 28 de Junho de 2010. (Número 704)  

 
 

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 
 

Oportunidades de pesquisa para alunos de pós-graduação 
O Prof. Gilberto De Martino Jannuzzi, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, oferece oportunidades de pesquisa para alunos de pós-
graduação interessados em trabalhar no tema de geração de eletricidade em edificações verdes. Caso haja interesse, favor entrar em contato 
diretamente com o professor (jannuzzi@fem.unicamp.br) enviando CV resumido até o dia 30 de junho de 2010. O perfil de aluno desejado inclui alguma 
familiaridade com tecnologias de geração de eletricidade de pequeno porte, monitoramento de equipamentos, sistemas de aquisição de dados e 
instalações elétricas. 
 
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. 
 

Bolsas de doutorado da Austrália 
A Universidade de Sydney, na Austrália, abriu inscrições para o seu programa de bolsas de doutorado para o ano de 2011.  
Na primeira etapa, o estudante deve procurar um potencial orientador e discutir com ele sua proposta de pesquisa. Para isso, deve acessar a página 
http://sydney.edu.au/research/opportunities. Em seguida, deve preencher o formulário disponibilizado e enviar até o dia 31 de julho.  
Mais informações clique 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   
 
 

Confira entrevista do Presidente da Eletrobras Eletronu clear,  

 



Othon Luiz Pinheiro da Silva, ao ENUMAS 
 
“Um evento como o ENUMAS é muito oportuno face ao m omento que a indústria nuclear brasileira vive, com  a retomada 
da construção de Angra 3 e o processo de seleção de  sítios para novas centrais nucleares.”   
(Othon Luiz Pinheiro da Silva, Presidente da Eletro bras Eletronulcear) 
 
Além da entrevista, assista ainda ao vídeo com os depoimentos dos Presidentes da Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro da Silva, 
da Eletrobras, José Antonio Muniz, e do Chefe do Escritório da Eletronuclear no Recife, Carlos Henrique Mariz sobre a instalação 
desse escritório no Nordeste. E para concluir você confere também algumas curiosidades e vídeos sobre a energia nuclear em 
EXTRAS, no fim da matéria. Leia agora  
(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   
 

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  
 

Mobilização da Indústria Paulista 
para o Setor de Petróleo e Gás 
 
01 de Julho de 2010 
Teatro Municipal de Sertãozinho – Sertãozinho – SP  
Mais informações: (16) 3947 5522 
 

FENASUCRO 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
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15º Feira Internacional da Indústria 
Sucroalcooleira 
 
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2010 
Centro de Eventos Zanini – Sertãozinho – SP 
Mais informações: www.fenasucroagrocana.com.br   
 

Rio Oil & Gás Expo and Conference 
 
13 a 16 de Setembro de 2010 
Centro de Convenções de Bonito – Bonito – MS  
Mais informações: www.opec-eventos.com.br   
 

 

NOTÍCIAS 

CÓDIGO FLORESTAL 

Academia pressiona para ser ouvida sobre novo  
Código Florestal 
Fonte: Portal da Unicamp (24/06/10) 
Por Luiz Sugimoto 
 
Comissão especial da Câmara dos Deputados, formada por maioria ruralista, pode aprovar na segunda-feira (28) o relatório de  
Aldo Rabelo (PCdoB) sobre o novo Código Florestal Brasileiro, que propõe significativas reduções das Áreas de Preservação  



Permanente (APPs). “Se for aprovado do jeito que está, o projeto será o pior retrocesso ambiental que o Brasil terá sofrido em meio  
século. Ele vai minar, gradualmente, todos os avanços conquistados penosamente desde que o Código foi instituído”, adverte  
Thomas Michael Lewinsohn, professor do Instituto de Biologia (IB) da Unicamp e presidente da Associação Brasileira  
de Ciência Ecológica e Conservação. Leia mais 
 
 

REGULAMENTAÇÃO  

Lei estadual de mudanças climáticas é regulamentada   
em São Paulo  
Fonte: Folha on line (24/06/10) 
 
A lei estadual de mudanças climáticas foi regulamentada nesta quinta-feira por decreto do governador de São Paulo, Alberto  
Goldman (PSDB). O texto prevê o corte de 20% das emissões dos gases do efeito estufa no Estado até 2020, além  
de remuneração para pequenos produtores rurais que preservarem as nascentes de rios em suas propriedades. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Cientistas prevêem ano com recorde de temperaturas 
Fonte: Carbono Brasil (25/06/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA constatou que os primeiros meses de 2010 foram os mais quentes já  
observados e prevê que teremos um novo pico na média histórica talvez superando todos os registros desde 1880. Leia mais 
 
 
ENTREVISTA 



José Goldemberg: “O Brasil quer a bomba atômica” 
Fonte: Época (25/06/10) 
Por Peter Moon 
 
O Brasil aderiu ao Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) em 1998, durante o governo FHC. O tratado tem 189 signatários. Entre 
as exceções estão Israel, Paquistão, Índia e Coreia do Norte – países detentores de arsenais nucleares. Desde 2008, os Estados  
Unidos pressionam o Brasil a assinar o Protocolo Adicional do TNP. Mais restritivo, o protocolo obriga os países a abrir quaisquer  
instalações suspeitas à inspeção. O Irã não aderiu e construiu uma usina secreta, revelada em 2009. O Brasil se recusa a assinar  
o protocolo e defende o direito do Irã de ter a energia nuclear – oficialmente apenas para fins pacíficos. Para o físico José  
Goldemberg, uma autoridade internacional em assuntos de energia, essas são evidências, somadas a outras, de que o Brasil busca  
a posse de armas nucleares. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Procuram -se climatologistas 
Fonte: Agência FAPESP (28/06/10) 
Por Fábio Reynol 
 
O Brasil precisa aumentar o número de pesquisadores que atuam em modelagem climática. Essa é a opinião de Carlos Nobre, do  
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em São José dos Campos (SP), que considera esse o maior desafio para que o país  
continue crescendo na área. Leia mais 
 
 

ENTREVISTA 

Mediação Eletrônica 
Fonte: Revista GTD Energia Elétrica – Ano 6 – Ed. 3 7 (Mai-Jun/10) 
Por Bruno de Oliveira 



 
O superintendente de regulação dos serviços de distribuição da Aneel, Paulo Henrique Silvestre Lopes, fala sobre o processo de  
regulamentação da medição eletrônica no País e o Programa Nacional de Substituição de Medidores. 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. 
 

 

  
 


