
 

 
  

 
 

Campinas, 13 de Agosto de 2010. (Número 717)  

 
 

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 
 

Portaria Conjunta Nº 1, de 15 de Julho de 2010 
Os bolsistas da CAPES e do CNPq matriculados em programa de pós-graduação no país poderão receber complementação financeira, proveniente de 
outras fontes, desde que se dediquem a atividades relacionadas à sua área de atuação e de interesse para sua formação acadêmica, científica e 
tecnológica. Leia a portaria aqui. 
 
Mestrado e doutorado no Inpe 
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) abriu processo seletivo para o curso de pós-graduação em meteorologia. As inscrições se encerram 
em 31 de outubro. Leia mais 



 
Bolsas de estudo na Europa 
O programa Institutos Europeus para Estudos Avançados (Eurias, na sigla em inglês) oferece, para candidatos de todo o mundo, 33 bolsas de pesquisas 
em diversas áreas do conhecimento, em instituições da Europa, para o ano acadêmico 2011-2012. As inscrições, que devem ser realizadas pela internet, 
estarão abertas até o dia 11 de setembro. Leia mais 
 
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 ON-LINE E PAGAMENTO COM 
DESCONTO SOMENTE ATÉ HOJE, ÀS 17H 

 

 



As inscrições para o ENUMAS 2010, via Internet, serão aceitas somente até hoje, às 17h. Após, poderão ser realizadas 
normalmente nos dias da palestra e dos minicursos. No entanto, passarão a vigorar novos valores. Se você já efetuou sua 
inscrição, não deixe de conferir se você encaminhou os documentos necessários e se o comprovante de pagamento foi recebido 
pela organização do evento, pois realizar a inscrição via Internet e não efetuar o pagamento até hoje não dá direito ao desconto. 
Se você ainda não fez sua inscrição ou se quiser participar de mais algum minicurso, aproveite e faça agora. Confira os valores e 
instruções para as inscrições 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 
 

PRORROGADO PRAZO PARA ENVIO DE TRABALHOS COMPLETOS!  
ENVIE SEU ARTIGO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2010 ! 
 

Acesse o site do AGRENER GD 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   
 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS 
Desafios e Oportunidades de Pesquisas 
 
14 e 15 de outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Em breve, mais informações!  
 

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  
 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      
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Prazo de submissão de artigos se encerra em 10 de A gosto. 
 

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

 

NOTÍCIAS 

ETANOL 

Interesse no etanol 
Fonte: Pesquisa FAPESP - Edição Impressa 174 (Ago/1 0) 
 
Representantes de um consórcio sul-africano formado pela empresa Industrial Development Group (IDG) e o fundo de investimentos  
Imphandz vieram ao Brasil conhecer tecnologias de produção de bioenergia. O consórcio está investindo em áreas para a produção de  
etanol em Moçambique, Guiné, República do Congo, Suazilândia e Zâmbia, em uma área total de 210 mil hectares, com potencial para  
produzir 1 bilhão de litros desse biocombustível por ano. "Temos interesse no modelo do Brasil, na área de bioenergia, e pretendemos  
usar a tecnologia na área agrícola e industrial", declarou o presidente do consórcio, Mxolisi Mbetse, em reunião em Brasília na sede da  
Embrapa Agroenergia. O governo da África do Sul pretende misturar de 10 a 15% de álcool na gasolina até 2013 e optou por não usar  
milho na produção de etanol, para evitar uma possível competição entre culturas energéticas e alimentares. Andrew Mthembu,  
diretor-presidente da Imphandz, declarou-se interessado nas possibilidades de cooperação que incluem desde a tecnologia agrícola até  
a montagem de carros flex na África do Sul. 
 
 



BIOCOMBUSTÍVEIS 

Geradoras de energia e de limpeza 
Fonte: Agência FAPESP (11/08/10) 
Por Fabio Reynol  
 
Elas têm estruturas mais simples e se reproduzem em velocidades muito maiores do que as dos outros vegetais. Essas características  
colocam as microalgas e as pequenas plantas aquáticas da família das Lemnaceaes na fronteira das pesquisas sobre novas fontes de  
biocombustíveis. Leia mais 
 
 
PETRÓLEO 

Agência internacional eleva previsão de demanda mun dial de petróleo
Fonte: Folha Online (11/08/10) 
 
A AIE (Agência Internacional de Energia) revisou para cima as previsões de demanda mundial de petróleo para 2010 e 2011, em 80 mil e  
50 mil barris diários (bd), que atribuiu quase integralmente às economias emergentes. Leia mais 
 
 
USINA NUCLEAR 

EPE e Eletronuclear estudarão áreas que poderão rec eber novas 
nucleares 
Fonte: Jorna da Energia (11/08/10) 
 
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Eletronuclear assinaram nesta quarta-feira (11/08), no Rio de Janeiro, um acordo de  
cooperação técnica com o objetivo de desenvolver estudos preliminares de seleção de sítios para a instalação de usinas nucleares 
de geração de energia elétrica. O trabalho complementará um primeiro estudo de seleção de áreas feito pela Eletronuclear,  



exclusivamente na região Nordeste. Leia mais 
 
 
ENERGIA ALTERNATIVA 

Um leilão com oferta de 11 mil megawatts (uma Belo Monte) de energia 
alternativa  
Fonte: Infoenergia (12/08/10 ) 
 
O governo federal pretende garantir o fornecimento energético de quase 11 mil megawatts de fontes alternativas a partir de 2011. Nos  
dias 25 e 26 deste mês serão realizados leilões para empresas interessadas em fornecer energia produzida por usinas eólicas, de  
biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). 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. 
 

 

  
 


