
 

 
  

 
 

Campinas, 03 de Setembro de 2010. (Número 722)  

 
 

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 

 
Chamada para seleção de alunos de graduação e pós-gradução para participação no 
programa “Fórmula Santander de Bolsas de Mobilidade Internacional” 
O Programa FÓRMULA tem como objetivo propiciar a estudantes de graduação e pós-graduação, indicados por instituições de ensino superior 
conveniadas, a oportunidade de acesso a culturas estrangeiras, realizando cursos em renomadas universidades do exterior. Para tal, serão concedidas 
três bolsas para alunos de Graduação e uma bolsa para aluno de Pós-Graduação visando intercâmbio com universidades parceiras. Veja o Edital 
 
Programa Top UK 



Em sua 1ª Edição, o Programa de Mobilidade Internacional oferece bolsas para alunos de graduação e professores, com destino a cinco das principais 
universidades inglesas. Mais informações no site. 
 
Embrapa e Unicamp vão lançar edital para incubação de tecnologias 
A Embrapa e a Inova Unicamp vão lançar, em 14 de setembro, um edital para a incubação de várias tecnologias. O edital vai ficar disponível na internet 
nos endereços www.incamp.unicamp.br e www.sct.embrapa.br/proeta. O lançamento ocorre durante a Semana de Inovação, que será realizada de 13 a 
16 de setembro, para os empregados da Embrapa Informática Agropecuária. Leia mais 
 
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  

MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS 
Desafios e Oportunidades de Pesquisas 
 
14 e 15 de outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
Mais informações: http://foruns.bc.unicamp.br/energia/foruns_energia. php    
 

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 foram prorro gados para 08 de 
setembro.  
 

LANÇAMENTO DO LIVRO 

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Bioetanol De Cana-de-Açúcar - P&D para 
produtividade e sustentabilidade 
 
16 de Setembro de 2010 
FAPESP - Rua Pio XI, 1500 - Alto da Lapa - Hall do 2º andar – São Paulo - SP 
 
Coordenado por Luís Augusto Barbosa Cortez 
Editora Blucher  
 

2º Seminário  Bioenergia: Desafios e 
Oportunidades de Negócios 
 
28 de Setembro de 2010 
POLI-USP – São Paulo – SP 
Mais informações: clique aqui  
 

IRES 2010 

5th International Renewable Energy 
Storage Conference  
 
22 a 24 de Novembro de 2010 
Berlin – Alemanha  
Mais informações: clique aqui  
 



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 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Comitê propõe mudanças fundamentais no funcionament o do  
IPCC 
Fonte: Agência FAPESP (31/08/10) 
 
Os processos empregados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) para produzir seus relatórios periódicos têm 
sido, de modo geral, bem sucedidos. Entretanto, o IPCC precisa reformar fundamentalmente sua estrutura gerencial e fortalecer seus  
procedimentos, para que possa lidar com avaliações climáticas cada vez mais complexas, bem como com uma intensa demanda  
pública a respeito dos efeitos das mudanças climáticas globais. Leia mais 
 
 
ENERGIA NUCLEAR 

Não precisamos da energia nuclear 
Fonte: O Globo (31/08/10) 
Por Heitor Scalambrini Costa 



 
Com a famosa frase "Meu Deus, o que foi que nós fizemos?", pronunciada por um dos tripulantes do avião que conduziu o artefato  
nuclear sobre território japonês, o mundo relembra, neste mês, os 65 anos do lançamento das bombas atômicas durante a Segunda  
Guerra Mundial, ambas pelos Estados Unidos contra o Japão, detonadas nas cidades de Hiroshima (6 de agosto de 1945) e  
Nagasaki (9 de agosto de 1945). O poder de destruição das bombas foi imenso: ao menos 200 mil morreram em Hiroshima e  
100 mil em Nagasaki, iniciando, assim, a chamada era nuclear. Esses acontecimentos devem ser lembrados sempre por sua  
brutalidade e impunidade. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Líder dos céticos do aquecimento global muda de ide ia 
Fonte: Folha Online (01/08/10) 
 
O mais famoso cético do aquecimento global, o dinamarquês Bjorn Lomborg, já chamado pelos seus oponentes de "Hitler do clima", 
mudou de ideia. Ele disse ontem ao jornal britânico "Guardian" que vai agora lutar contra a mudança climática. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Energia da cana vale 3 belo monte 
Fonte: Estadão Online (01/09/10) 
Por Herton Escobar 
 
Usinas preveem que em 2020 vão gerar 13 mil megawatts com a queima de bagaço, superando a produção esperada para a hidrelétrica 
no Rio Xingu. Leia mais 
 
 
ENERGIA 



Consumo de energia per capita em 2009 foi o segundo  maior  
da história 
Fonte: G1 (01/09/10) 
 
Série histórica do IBGE teve início em 1992 e só em 2008 índice foi maior. 
Do total de energia produzida, 52,8% provêm de fontes não-renováveis. 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. 
 

 

  
 


