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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 
 

Programa de Formação de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
O Programa de Engenharia Mecânica da COPPE/UFRJ está selecionando alunos de Mestrado e Doutorado para o Programa de Formação de Recursos 
Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis: ANP/PRH-37, "Engenharia Mecânica para o Uso Eficiente de 
Biocombustíveis". Maiores informações podem ser obtidas no endereço http://prh.mecanica.ufrj.br 
 
Finep lança editais para financiar projetos nas áreas de petróleo e gás 



A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lançou, na última sexta-feira (9), dois editais destinando R$130 milhões a projetos que contemplem 
soluções tecnológicas para os desafios que surgirem a partir das descobertas de reservas na camada do pré-sal a serem exploradas pela Petrobras. 
O formulário para envio das propostas poderá ser acessado no portal da Finep a partir de 23 julho. O envio das propostas se estende até o dia 8 de 
setembro. Os detalhes das chamadas públicas estarão disponíveis no site da FINEP e nos portais da Petrobras e do Prominp. 
 
IPCC oferece bolsa de estudos 
O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) da Organização das Nações Unidas está com chamada de propostas aberta para o seu 
Programa da Bolsa de Estudos. Interessados podem se candidatar 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   
 

 

 



Dr. Carlos Alberto Buchpiguel realiza minicurso no ENUMAS 2010 
 
O Diretor do Centro de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professor Dr. Carlos Alberto 
Buchpiguel, vai ministrar um minicurso sobre “As aplicações da Medicina Nuclear no Século XXI”, no dia 20 de agosto, em 
Campinas, durante o ENUMAS 2010. Um dos autores do livro, Medicina Nuclear em Oncologia, Dr. Carlos, fala antecipadamente 
sobre as especialidades que a medicina nuclear atua, a crise da radiofarmácia e um breve histórico e evolução da medicina 
nuclear no Brasil e no mundo. Buchpiguel estará presente também no dia de início do evento, 19 de agosto. Confira a entrevista 
no site do Enumas 2010. (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  
 

15º FENASUCRO 

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   
 

III CBENS 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



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

 
 

NOTÍCIAS 

ENERGIA 

A aposta de Craig Venter em energia 
Fonte: Pesquisa FAPESP (15/07/10) 
Por Marcos Pivetta 
 
Cientista inaugura na Califórnia estufa para estudo de algas destinadas à produção de biocombustíveis. Leia mais 
 
 
ETANOL 

Dedini e Novozymes fecham acordo para produzir etan ol com  
bagaço de cana 
Fonte: Folha Online (16/07/10) 
 



A Novozymes, produtora número 1 de enzimas industriais no mundo, informou nesta sexta-feira que entrou em um acordo com a  
brasileira Dedini para desenvolver biocombustível à base do bagaço e da palha da cana. Leia mais 
 
 
ENERGIA EÓLICA 

Projeto indiano de energia eólica entra para o MDL 
Fonte: Carbono Brasil (16/07/10) 
Por Fernanda B. Muller 
 
O projeto de uma fazenda eólica de 50 MW da Tata Power, braço da gigante indiana do setor de energia Tata Group, 
foi aceito e está em processo de validação no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), anunciou a empresa. Leia mais 
 
 
HIDRELÉTRICA 

Belo Monte deve começar a funcionar em 2015 
Fonte: Portal Exame (18/07/10) 
 
O presidente do consórcio Norte Energia e diretor de Engenharia e Construção da Chesf, José Ailton de Lima, afirmou nesta  
sexta-feira que o grupo se comprometeu com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a iniciar a geração de energia na  
hidrelétrica de Belo Monte em outubro de 2015 para a primeira máquina, como estava previsto no edital. Leia mais 
 
 
CURSOS 

APROER Energias Renováveis 
Fonte: Associação Pró Energias Renováveis (19/07/10 ) 
 
A Associação Pró Energias Renováveis (APROER), que atua na difusão das energias renováveis e no treinamento e capacitação de  



profissionais que atuam no setor elétrico, está oferecendo para 2010 programas de cursos em cinco áreas: aproveitamento  
hidroenergéticos, energias renováveis, prospecção de petróleo, geoprocessamento e meio ambiente. 
Veja os cursos 
 
 
REVISTA 

Sun & Wind Energy 
Fonte: Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Ener gético – NIPE / Unicamp (19/07/10) 
 
Está disponível para consulta, no Setor de Divulgação do NIPE, a nova edição da revista Sun & Wind Energy, além de uma edição  
especial sobre energias renováveis na França. 
 

  

 
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. 
 

 

  
 


