
 

 
  

 
 

Campinas, 02 de Julho de 2010. (Número 705)  

 
 

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 
 

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 na 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. 
 

FAPESP e agência canadense lançam chamada 
A FAPESP e a AUF, do Canadá, publicam chamada para selecionar projetos de pesquisa científica e tecnológica cooperativos.  
As propostas podem ser em todas as áreas do conhecimento, envolvendo o intercâmbio de curta duração de pesquisadores e estudantes participantes 
nos projetos selecionados. As propostas para a chamada FAPESP-AUF (Chamada FAPESP 09/2010) serão recebidas até o dia 28 de outubro de 2010. 
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   
 

INSCRIÇÃO COM DESCONTO VAI ATÉ QUINTA-FEIRA 

 



 
As inscrições com descontos para participar do ENUMAS 2010 poderão ser realizadas somente até a próxima quinta-feira, 8  
de julho . Após essa data, participantes de qualquer categoria, professor/pesquisador, profissional de empresa ou mesmo 
estudantes, terão seus valores alterados, seja para participar somente no evento ou nos minicursos. Confira os valores e 
instruções para a inscrição no site do Enumas. (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 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



 
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  
 

III CBENS 

Congresso Brasileiro de Energia 
Solar 
 
21 a 24 de Setembro de 2010 
Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia – Belém – PA  
Mais informações: www.iiicbens.com.br   
 

CONFERENCE & EXHIBITION 

Alternative Energy & Building 
Efficiency 

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



 
23 e 24 de Setembro de 2010 
Schaumburg Convention Center Chicago – Chicago – EU A  
Mais informações: www.alternativeenergyshows.com   

 

NOTÍCIAS 

ENERGIA EXPANDIDA 

O uso de terras ociosas pode ampliar a produção de  
biocombustíveis e de alimentos 
Fonte: Pesquisa FAPESP Online - Edição Impressa 172  (Jun/10) 
Por Carlos Fioravanti 
 
Especialistas do Brasil e de outros países reunidos em maio em São Paulo concluíram que a produção de biocombustíveis – em  
especial o etanol – pode se expandir sem disputar espaço com a produção de alimentos e causando menos impacto ambiental se  
houver mais pesquisa científica e tecnológica e mais interação com as políticas públicas de desenvolvimento econômico e social.  
Leia mais 
 
 
INOVAÇÃO 

Sebrae, CNI e governo criam programa de apoio à ino vação 
Fonte: Veja Online (28/06/10) 
 
Levantamento da OCDE revela que o Brasil possui baixo nível de investimento sobre o PIB, de 1,13% – muito inferior à média da  
organização, que é de 2,28%. Leia mais 
 



 
OPERAÇÃO REMOTA 

Síncrotron à distância 
Fonte: Agência FAPESP (29/06/10) 
 
Um grupo de pesquisadores reunidos no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), no Rio de Janeiro (RJ), realizou experimentos  
utilizando as instalações do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), sediado na cidade de Campinas (SP), a pouco mais de 500  
quilômetros de distância. Realizado no início de junho, o experimento foi o primeiro no qual a linha de luz teve sua operação conduzida  
a distância, contando, para isso, com uma conexão de alta velocidade com capacidade de transmissão de 1Gbps  
(gigabits por segundo). A rede de alta velocidade que liga as duas instituições faz parte do projeto Giga, infraestrutura gerida pela  
Fundação CPqD e pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Batizado de LabWeb, o projeto de operação remota está  
sendo desenvolvido em parceria com a Rede de Nanotecnologia da Petrobras. Segundo o LNLS, a primeira experiência foi  
um teste de conceito que comprovou a viabilidade desse tipo de operação. A operação a distância permitirá que pesquisadores  
de outras instituições realizem experimentos no LNLS a partir de suas próprias unidades de pesquisa. O projeto ainda pretende  
incorporar outros recursos como webconferences, chats e canais de áudio para integrar equipes de pesquisa que atuam  
em diferentes lugares. 
 
 
ENERGIA 

Cidade da Energia se torna realidade no interior de  SP 
Fonte: Portal Exame (29/06/10) 
Por Vanessa Barbosa 
 
No interior do estado de São Paulo, a duzentos e quarenta quilômetros da capital, uma  pacata cidade pretende centralizar todas  
as pesquisas sobre energia renovável em andamento no país. Sonho alto? Não mesmo. Nesta terça (29), o governo federal liberou  
19,7 milhões de reais para a construção da primeira etapa do projeto Cidade da Energia, que será instalada no município de  
São Carlos. Leia mais 
 



 
PETRÓLEO 

Workshop de Petróleo conecta estudantes com profiss ionais  
do mercado 
Fonte: Portal da Unicamp (30/06/10) 
Por Luiz Sugimoto 
 
Começou nesta quarta-feira (30) e prossegue até sexta o III Workshop de Petróleo da Unicamp, dentro da proposta de conectar  
os estudantes com profissionais atuantes no setor petrolífero e que trazem informações sobre tendências de mercado e novos  
produtos e tecnologias. Outro objetivo é promover a interação entre as diversas áreas que se ocupam do tema, como engenharias,  
geologia, física, matemática e química.  Paralelamente, acontece a seletiva latino-americana do Paper Contest da Society of Petroleum  
Engineers (SPE), na qual concorrem artigos técnicos de graduação, mestrado e doutorado. 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. 
 

 

  
 


