
 

 
  

 
 

Campinas, 27 de Agosto de 2010. (Número 720)  

 
 

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. 
 
FAPESP orienta submissão de Bolsas de Mestrado 
Neste semestre, as solicitações de Bolsas de Mestrado deverão ser submetidas até o dia 27 de agosto. As submissões de solicitações iniciais só poderão 



ser feitas por meio do Sistema de Apoio a Gestão (SAGe) da FAPESP. Só serão aceitas em papel as solicitações de reconsideração relativas a 
processos cujas solicitações iniciais também haviam sido feitas em papel. Mais informações sobre as novas regras, clique 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. 
 

FAPESP e Braskem/Ideom lançam chamada 
A FAPESP e a Braskem/Ideom lançam nova chamada de propostas de pesquisa a serem desenvolvidas por pesquisadores de instituições de ensino 
superior e de pesquisa no Estado de São Paulo. As propostas serão recebidas até o dia 16 de novembro de 2010. 
Mais informações sobre a chamada, clique aqui. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

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 
 
Programação preliminar anexa!  
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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  
 
Os descontos de 30% para as inscrições se encerram em 30/08. 
 

Congresso da Rede Brasileira de 
Tecnologia de Biodiesel e o Congresso 
Brasileiro de Plantas Oleaginosas, Óleos, 
Gorduras e Biodiesel 
 
05 a 08 de Outubro de 2010 
Expominas, em Belo Horizonte (MG) 
Mais informações: http://oleo.ufla.br/   
 

III Jornada Científica da AB3E 
 
26 de Novembro de 2010 
Mais informações: Anexo 

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



 
Prazo de submissão de trabalhos se encerra em 18 de  Setembro. 
 

 

NOTÍCIAS 

CÉLULA A COMBUSTÍVEL 

Célula de combustível de hidrogênio eficiente é ins pirada em  
pulmão 
Fonte: Folha Online (23/08/10) 
 
Uma célula de combustível de hidrogênio inspirada no pulmão pode diminuir a quantidade do caro catalisador necessário e aumentar  
sua eficiência, afirmam seus inventores. Leia mais 
 
 
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO 

Planejamento energético faz frente às necessidades do Brasil,  
afirma ministro 
Fonte: Portal Unicamp (24/08/10) 
Por Manuel Alves Filho 
 
O Brasil dispõe de um planejamento energético capaz de fazer frente às necessidades de crescimento do país ao longo dos próximos  
dez anos. A declaração foi feita na noite desta segunda-feira (23) pelo ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, durante visita 
à Unicamp. Segundo ele, que apresentou a palestra de abertura da 13ª Semana de Engenharia Elétrica, evento organizado pelos  
alunos de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC), as diretrizes do plano decenal de energia  



(2009-2019) apontam para um acréscimo de 72 GW de energia hidroelétrica na matriz nacional, o que elevará a capacidade de  
oferta para 184 GW até o final do período. Antes da conferência, Zimmermann encontrou-se com o reitor Fernando Ferreira Costa. Leia mais
 
 
ELETRICIDADE 

Vidrios polarizados como una alternativa para gener ar  
electricidad 
Fonte: La Nación (24/08/10) 
Por Rodrigo Herrera Vegas  
 
Aprovechar superficies u objetos que cumplen una función específica y lograr que cumplan varias es sin duda un concepto  
fascinante de la arquitectura sustentable. Hace unas semanas vimos los paneles solares PV-T , fotovoltaicos y térmicos a la vez, que 
aprovechan al máximo su superficie al generar de forma simultánea electricidad y agua caliente. Al disipar el calor dentro del agua,  
estos paneles logran además un mayor rendimiento en la generación de electricidad. Leia mais 
 
 
PETRÓLEO 

Petróleo do Golfo teria degradado pela ação de bact érias 
Fonte: Carbono Brasil (25/08/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
O mistério do que teria acontecido com os milhões de barris que vazaram no Golfo do México pode ter chegado ao fim com um novo  
estudo publicado na Science que responsabiliza microrganismos pela degradação em tempo recorde. Leia mais 
 
 
AVALIAÇÃO 



Especialista em energia comenta resultados da mais recente  
avaliação da Aneel 
Fonte: Infoenergia (26/08/10) 
 
Realizado desde 2002, o relatório da Amcham para sondar a avaliação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) por seus  
agentes regulados mostra evolução na última edição, referente a 2009, mas também pontos de atenção, como a interferência do  
governo sobre o órgão e a necessidade de simplificação da regulação. Leia mais 
 
 
BIOMASSA 

Leilão de reserva: oito usinas comercializam energi a de  
biomassa 2011 e 2012 
Fonte: Canal Energia (25/08/10) 
Por Alexandre Canazio 
 
O leilão de energia de reserva teve início nesta quarta-feira, 25 de agosto, com a comercialização dos produtos 2011 e 2012 de  
biomassa. Segundo Nelson Hubner, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, toda a demanda prevista pelo governo para  
estes produtos foi contratada."A oferta foi pequena, mas toda a energia foi contratada", disse na saída do prédio da Cãmara de  
Comercialização de Energia Elétrica. No total, oito usinas venderam energia nos certames. 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. 
 

 

  
 


