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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 
 

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. 
 

FAPESP e Microsoft Research abrem nova chamada 
O Instituto Virtual de Pesquisas FAPESP-Microsoft Research lança nova chamada pública de propostas para apoio à pesquisa fundamental e de classe 



mundial em tecnologias de informação e comunicações (TIC). O objetivo da chamada é selecionar e financiar projetos que explorem a aplicação da 
ciência da computação aos desafios da pesquisa fundamental em áreas como produção de energia e várias outras disciplinas ligadas às ciências do 
meio ambiente.  
As propostas deverão considerar projetos com duração de no máximo dois anos e serão recebidas pela FAPESP até o dia 8 de setembro. 
Mais informações, clique aqui. 
 
Prêmio Péter Murányi abre inscrições 
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Péter Murányi 2011, que contemplará trabalhos em “desenvolvimento científico e tecnológico”. O vencedor 
receberá R$ 150 mil e a escolha se baseará “no caráter inovativo da pesquisa, aplicabilidade prática e contribuição para a melhoria da qualidade de vida 
das populações que vivem ao sul do paralelo 20 de latitude norte, especialmente a brasileira”. Os trabalhos científicos devem ser enviados até 30 de 
setembro. 
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   
 

 



Jornalismo Científico e a Área Nuclear: esse é um d os destaques 
do ENUMAS 2010 

 
Nessa entrevista você conhece um pouco sobre o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Divulgação Científica, do Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN/SP. O Assessor de Comunicação Institucional, Prof. Dr. Afonso Rodrigues de Aquino, 
revela sobre como surgiu esse núcleo na Instituição, sua experiência, dificuldades e falhas na divulgação sobre energia nuclear, 
além das ações do IPEN para levar à sociedade a informação da forma mais transparente e objetiva possível. No decorrer da 
entrevista você fica sabendo também um pouco mais sobre os minicursos oferecidos por esse profissional, durante o ENUMAS 
2010: Jornalismo de divulgação científica e a área nuclear e A energia nuclear no cotidiano de todos. 
Cristiane P. Bergamini Marques - 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  
 

12º Feira e Seminário Internacional de 
Meio Ambiente Industrial e 
Sustentabilidade 
 
09 a 11 de Novembro de 2010 
Expo Center Norte – Pavilhão Azul – São Paulo – SP 
Mais informações: www.fimai.com.br   
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Seminário Nacional de Distribuição de 
Energia Elétrica 
 
22 a 26 de Novembro de 2010 
Transamérica Expo Center – São Paulo – SP 
Mais informações: www.sendi.org.br   
 

 

NOTÍCIAS 

ENERGIA 

Otimização energética de um sistema de geração dist ribuída  
com célula a combustível 
Fonte: GTD energia elétrica – Ano 6 – Edição 37 (Ma i-Jun/10) 
Por José Geraldo de Melo Furtado, Eduardo Torres Se rra e Alcides Codeceira Neto 
 
Sistemas de geração de energia com células a combustível de pequeno e médio portes têm sido recentemente enfatizados para  
aplicações residenciais e elétrica, uma vez que as células a combustível são os mais eficientes geradores de energia conhecidos. 
Leia mais 
 
 
TECNOLOGIA VERDE  

Alemanha pode ter 100% de energia renovável até 205 0 



Fonte: Portal Exame (07/07/10) 
Por Erik Kirschbaum 
 
País divulgou estudo que demonstra vantagem econômica no aumento de energia verde e pretende acabar com emissões de efeito  
estufa em 40 anos. Leia mais 
 
 
PETRÓLEO 

Pesquisa de ponta em petróleo 
Fonte: Agência FAPESP (08/07/10) 
Por Fabio Reynol 
 
Até o fim de 2010, uma microssonda iônica de alta resolução de US$ 3 milhões fará parte do Centro de Pesquisas Geocronológicas  
(CPGeo) do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc-USP), colocando o Brasil entre os nove países a contar com tal  
equipamento no mundo – atualmente, são apenas 14 sondas do tipo. Leia mais 
 
 
PETRÓLEO 

Estrangeiros dominam plataformas de petróleo 
Fonte: Estadão Online (11/07/10) 
Por Kelly Lima e Nicola Pamplona 
 
Oito anos depois do então candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva ter reclamado em campanha das compras 
de plataformas de petróleo no exterior, a qualidade das encomendas à indústria naval nacional permanece praticamente a mesma.  
Embora tenha havido aumento do volume de contratos locais, com a reabertura de estaleiros, o porcentual de conteúdo nacional em  
cada plataforma não avançou. Leia mais 
 
 



ENERGIA NUCLEAR 

Brasil quer integrar centro europeu de pesquisa nuc lear 
Fonte: Folha Online (11/07/10) 
Por  Reinaldo José Lopes  
 
O Brasil deve iniciar nos próximos dias o que se pode chamar de um "namoro" mais sério com o Cern  
(Organização Europeia de Pesquisa Nuclear), mais importante centro de pesquisas físicas do mundo e lar  
do superacelerador de partículas LHC. 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. 
 

 

  
 


