
 

 
  

 
 

Campinas, 30 de Agosto de 2010. (Número 721)  

 
 

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. 
 

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!  
 

5º Workshop Internacional sobre 
Hidrogênio e Células a Combustível 
 
26 a 29 de outubro de 2010 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
Mais informações: www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010  
 
Os descontos de 30% para as inscrições foram prorro gados para 08 de 
setembro.  
 

Congresso da Rede Brasileira de 
Tecnologia de Biodiesel e 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 
 
Prazo de submissão de trabalhos se encerra em 18 de  Setembro. 
 

 

NOTÍCIAS 



ENERGIA SOLAR 

Professor da UNESP cria sistema móvel de placas sol ares 
Fonte: Revista GTD Energia Elétrica – Ano 6 - Ed. 3 7 (Mai-Jun/10) 
 
Um sistema mais eficiente de geração de energia solar foi criado pela UNESP. Trata-se de placas solares móveis, capazes de  
acompanhar a posição das raios solares durante o ano. Novidade que, se chegar ao mercado, poderá movimentar o setor e trazer  
benefícios energéticos e ambientais. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Umidade elétrica 
Fonte: Agência FAPESP (27/08/10) 
Por Fábio de Castro 
 
Durante muito tempo a ciência considerava que a gotículas de água presentes na atmosfera eram eletricamente neutras, assim  
permanecendo mesmo depois de entrar em contato com as cargas elétricas de partículas dispersas no ar. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Lâmpadas mais eficientes aumentarão consumo de  
eletricidade, diz estudo 
Fonte: Galileu (27/08/10) 
 
As lâmpadas LED e OLED têm a chamada tecnologia de iluminação de estado sólido – mais eficientes do que as incandescentes 
e fluorescentes, que produzem luz com o aquecimento de um filamento ou pela reação de certos gases à eletricidade,  



respectivamente.  Essas novas lâmpadas já estão em relógios, computadores, televisões e painéis de celulares. Nas próximas  
décadas, devem substituir as outras fontes de iluminação com mais eficiência. E isso, não é necessariamente bom, de acordo  
com estudo liderado pelo cientista norte-americano Jeff Tsao, dos laboratórios Sandia National, nos Estados Unidos. Leia mais 
 
 
MDL 

Auditoras de MDL sofrem criticas pelos altos preços  
Fonte: Carbono Brasil (27/08/10) 
Por Fernanda B. Müller 
 
As taxas cobradas pelas validadoras dos projetos sob o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo são questionadas e especialistas  
sugerem alternativas para que a redução das emissões e a distribuição dos investimentos sejam mais efetivos. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

País tem energia para crescer 7% ao ano até 2014 
Fonte: Portal Exame (27/08/10) 
Por Bruno Bocchini 
 
Um dos organizadores do leilão de energias alternativas, Maurício Tolmasquin defendeu que situação energética do Brasil é tranquila. 
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. 
 

 

  
 


