
 

 
  

 
 

Campinas, 23 de Julho de 2010. (Número 711)  

 
 

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 
 

Instituto Aqua Genesis seleciona profissional da área administrativa 
Para se candidatar à vaga de assistente administrativo é necessário estar cursando ou ter concluído ensino superior em administração de empresas ou 
áreas correlatas. Interessados encaminhar currículo até o dia 28 de julho (quarta-feira) para aquagenesis@aquagenesis.org.br. Para maiores 

informações, ligue para (19) 3249-0088 (falar com Cristiane Marques).   
 
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 
 

Chamada Pública MCT/FINEP/AT – Cooperação ICTs e Empresas – PRÉ-SAL 
A Financiadora de Estudos e Projetos – Finep lançou edital destinando R$ 100 milhões, não reembolsáveis, para projetos conjuntos entre empresas e 
instituições de pesquisa científica e tecnológica (ICTs) para o desenvolvimento de projetos visando a solução de desafios tecnológicos no cenário do pré-
sal. O Guia de Preenchimento / Carta de Manifestação de interesse deverá ser encaminhado à Finep até o dia 08 de Agosto de 2010. Veja o Edital. 
 

Chamada Pública FINEP – Investimentos de R$30 milhões 
A Financiadora de Estudos e Projetos – Finep lançou edital destinando R$ 30 milhões para apoiar a criação, adequação e capacitação de laboratórios de 
instituições de pesquisa científica e tecnológica (ICTs) para atender às demandas dos fornecedores da cadeia de petróleo e gás. Serão três linhas de 
apoio para laboratórios de ensaios de desempenho de válvulas e acessórios de tubulação, de produtos de segurança SIS-SIL e de qualificação e análise 
de umbilicais. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), de natureza não reembolsável. 
As propostas deverão ser enviadas até o dia 08 de Setembro. Para 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. Kenneth Wong, do Childrens Hospital Los Angeles , realiza minicurso no ENUMAS   
 
O Professor Kenneth Wong vai realizar minicurso sobre as aplicações da radiação na terapia em pacientes pediátricos. As 
técnicas e equipamentos utilizados nos Estados Unidos, bem como as tendências na área são destaques da ementa. O minicurso 
acontece no dia 20 de agosto e para participar é necessário fazer inscrição. Leia mais sobre esse minicurso e os valores para a 
inscrição no site do ENUMAS. (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  
 
Prazo de submissão de artigos se encerra em 10 de A gosto. 
 

WORKSHOP 

Como dimensionar biodigestores para 
geração de energia a partir de resíduos 
animais  
 
29 de Julho e 04 de Agosto de 2010 
Anfiteatro DGA / Unicamp – Campinas – SP  

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

   

O NIPE APOIA   
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Mais informações: clique aqui   
 

A participação é gratuita! Inscreva-se já!  
 

III Jornada Científica da AB3E 
 
26 de Novembro de 2010 
Mais informações: Anexo 
 
Prazo de submissão de trabalhos se encerra em 18 de  Setembro. 
 

III ELAEE  

Energía, Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible: Los Desafíos para América 
Latina 
 
18 e 19 de Abril de 2011 
Centro de Convenciones de la Pontificia Universidad  Católica Argentina – 
Buenos Aires – Argentina  
Mais informações: http://www.elaee2011.org/   
 

 

NOTÍCIAS 



ENERGIA 

Como uma onda no mar... 
Fonte: Isto É (16/07/10) 
Por Edson Franco 
 
Esqueça Canoa Quebrada e Jericoacoara. No verão deste ano, o ponto mais eletrizante do litoral cearense vai atender pelo nome de  
Pecém, porto na cidade de São Gonçalo do Amarante, região da Grande Fortaleza. É ali que está sendo instalado o primeiro projeto  
latino-americano de geração de energia limpa a partir do balanço das ondas do mar. Leia mais 
 
 
BIOCOMBUSTÍVEL 

Biocombustível inédito de cana-de-açúcar chega às r uas  
de SP 
Fonte: Portal Exame (20/07/10) 
Por Vanessa Barbosa 
 
Nos próximos meses, as ruas de São Paulo servirão de pista de teste para uma minifrota de ônibus especiais. Eles vão rodar com  
um combustível inédito no País e menos poluente do que os de origem fóssil comuns: o diesel de cana-de-açúcar. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

China ultrapassa EUA em consumo de energia, diz rel atório 
Fonte: BBC Brasil (20/07/10) 
 
Um relatório da Agência Internacional de Energia, órgão intergovernamental que atua em 28 países, aponta que a China ultrapassou os  
Estados Unidos pela primeira vez como maior consumidor de energia do mundo. Leia mais 



 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Manejar para mitigar 
Fonte: Agência FAPESP (21/07/10) 
Por Fábio de Castro 
 
Evitar o desmatamento continua sendo a melhor estratégia para minimizar a emissão de gases de efeito estufa (GEE) em regiões como 
o Estado de Mato Grosso, onde a fronteira agrícola avança sobre o Cerrado. Mas o manejo agrícola e o uso adequado do solo  
também podem contribuir consideravelmente para um futuro com menos emissões. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Todavía faltan las garrafas, pero el Gobierno niega  el 
desabastecimiento 
Fonte: Clarín (22/07/10) 
Por Natalia Muscatelli 
 
Mientras el Gobierno asegura que no hay desabastecimiento en la provisión de garrafas, los inconvenientes para conseguir el gas  
envasado persisten en muchos lugares del país. 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. 
 

 

  
 


