
 

 
  

 
 

Campinas, 16 de Agosto de 2010. (Número 718)  

 
 

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. 
 
Gerdau abre 200 vagas de trainees 
A Gerdau abriu mais de 200 vagas para trainees distribuídas pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
Pernambuco, Paraná, Bahia e Ceará. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.traineesgerdau.com.br até o dia 1º de setembro. 



 

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   
 

 

CENTRO INFANTIL BOLDRINI: “ AQUI A GENTE FICA REFÉM 

 



DO NOSSO CORAÇÃO” 
(Dra. Silvia Brandalise, Presidente do Centro Infan til Boldrini) 
 
Numa entrevista exclusiva e emocionante, a Chefe do Serviço de Hematologia e Oncologia Pediátrica da UNICAMP e Presidente 
do Centro Infantil Boldrini, Dra. Silvia Brandalise, fala como esta se tornou uma das instituições mais respeitadas do país, o 
trabalho desenvolvido no tratamento de crianças com câncer, a atuação e envolvimentos dos profissionais e voluntários e da 
responsabilidade em assumir e resolver alguns dos problemas do Estado no que se refere à radioterapia. Aproveite para 
conhecer agora mesmo um pouco mais sobre esse trabalho de amor e cura. A entrevista completa está 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      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



 
Prazo de submissão de artigos se encerra em 23 de A gosto. 
 

2º Seminário  Bioenergia: Desafios e 
Oportunidades de Negócios  
 
28 de Setembro de 2010 
Auditório Prof. Dr. Paulo Ribeiro de Arruda – POLI- USP – São Paulo – SP 
Mais informações: http://cenbio.iee.usp.br   
 

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 

ENERGIA 

Energia por conta própria 
Fonte: GTD Energia Elétrica – Ano 6 – Ed. 37 (Mai-J un/10) 
Por Luciano Costa 



 
Indústrias e centros comerciais apostam em geradores para evitar problemas com interrupções no fornecimento de energia elétrica; em  
alguns casos, produzir a própria energia também vira uma ferramenta para gerar economia e novas receitas. Conheça um pouco mais  
sobre autogeração. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO SOLAR 

Água aquecida, mesmo com baixa insolação 
Fonte: Jornal da Unicamp – Ano XXIV – Nº 469 (02 a 08/08/10) 
Por Raquel do Carmo Santos 
 
O sistema de aquecimento solar ainda enfrenta sérios desafios no país. Um deles, no entanto, acaba de ser vencido pelo engenheiro  
eletricista João Luiz Florio. Ele desenvolveu um dispositivo eletrônico de monitoração e controle que pode ser usado em todos os  
modelos residenciais de aquecedores de água por energia solar. Baseado em uma plataforma microcontrolada, o sistema funciona  
automaticamente e permite ao usuário obter água na temperatura e no tempo desejados, independentemente dos dias ensolarados.  
Além disso, também é possível obter um rendimento de até 30% a mais de água quente por meio de um processo chamado circulação  
forçada. Mas uma das principais vantagens está na economia de energia elétrica, pois evita o desperdício nos períodos de baixa insolação. 
Leia mais 
 
 
GÁS 

Expertise europeia para reciclar geladeira no Brasi l 
Fonte: Portal Exame (10/08/10) 
Por Vanessa Barbosa  
 
País terá 1ª fábrica de reciclagem de refrigeradores capaz de destruir o gás CFC, um dos principais vilões do efeito estufa; segundo  
executivo, desenvolvimento do setor movimentaria meio bilhão de reais só em SP. Leia mais 
 



 
VÉICULO ELÉTRICO 

Carros darão volta ao mundo em 'corrida com emissão  zero' 
Fonte: BBC Brasil (16/08/10) 
 
Um grupo de engenheiros dará início nesta segunda-feira a uma corrida de carros ao redor do mundo com veículos elétricos. A  
energia consumida pelos carros ao longo do período será compensada com geração de eletricidade por fontes renováveis, fazendo com  
que a corrida tenha "emissão zero" de dióxido de carbono. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

China cortam energia elétrica de fábricas poluentes  
Fonte: Isto É Dinheiro (16/08/10) 
 
As autoridades de uma província da China cortaram durante um mês a energia elétrica de mais de 500 fábricas, por considerar que  
estas não cumpriram as metas de redução de emissão de gases poluentes, informa o jornal China Daily. 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. 
 

 

  
 


