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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 vão até hoje , dia 08/09! 
 

1ª Semana de Engenharia de Energia 

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



 
21 a 23 de Setembro de 2010 
Universidade Federal do ABC – Santo André – SP 
Mais informações: clique aqui  
 

III CBENS 

III Congresso Brasileiro de Energia Solar 
 
21 a 24 de Setembro de 2010 
Centro de Convenções de Belém – PA 
Mais informações: http://www.iiicbens.com.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 

PARCERIA CIENTÍFICA 

Suíça quer colaborar com o Brasil 
Fonte: Pesquisa FAPESP (30/08/10) 
 



Em visita à FAPESP, dirigentes de instituições de pesquisa do país europeu mostram interesse em identificar áreas estratégicas  
para novas parcerias científicas. Leia mais 
 
 
ETANOL 

Ethanol's mid-life crisis 
Fonte: The Economist (02/09/10) 
 
The sugar industry produces food, fuel and environmental benefits. How fast it grows may depend on an argument about how it should be  
regulated. Leia mais 
 
 
COOPERAÇÃO 

Ciência brasileira é cada vez mais respeitada no ex terior,  
considera Sandoval Carneiro 
Fonte: Portal Unicamp (03/09/10) 
Por Manuel Alves Filho 
 
O Brasil não é mais visto apenas como o país do samba e do futebol pela comunidade científica internacional. Atualmente, mais e mais  
instituições estrangeiras estão interessadas em estabelecer cooperações com universidades brasileiras, com o objetivo de aprender  
ciência conosco. A avaliação foi feita na manhã desta sexta-feira (3) na Unicamp por Sandoval Carneiro Júnior, diretor de Relações  
Internacionais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão vinculado ao Ministério da Educação.  
Segundo ele, entre as áreas que atraem a atenção de outros países estão as relacionadas à exploração de petróleo e à produção de  
etanol. O dirigente da Capes esteve na Universidade para ministrar, na sala do Conselho Universitário (Consu), a palestra “Ações da  
Capes com ênfase na cooperação internacional”. Leia mais 
 
 



ENERGIA 

Dilma ignorou falha apontada por TCU em contas de l uz;  
prejuízo é de R$ 1 bi 
Fonte: Folha de S. Paulo (05/09/10) 
Por Rubens Valente 
 
Em Minas e Energia, petista foi avisada três vezes pelo órgão sobre falha no cálculo da tarifa de luz mas nada fez  
Auditoria feita após a saída de Dilma da pasta confirmou problema; benefício não garantia desconto a mais pobres 
 
A propaganda eleitoral tem apresentado a candidata à Presidência Dilma Rousseff (PT) como uma eficiente gestora. Um erro cometido à  
frente do Ministério de Minas e Energia, contudo, coloca em xeque essa imagem. 
A falha foi apontada pelo TCU (Tribunal de Contas da União), em um processo que se arrastou por sete anos, e corroborada por uma  
auditoria do próprio governo. 
Segundo as decisões do tribunal, Dilma tardou em reconhecer e corrigir deficiências na tarifa social, um benefício concedido a  
consumidores de luz de baixa renda. 
O erro resultou no gasto inadequado, entre 2002 e 2007, de R$ 2 bilhões de um fundo mantido por consumidores de todo o país. Do total,  
R$ 989 milhões corresponderam à passagem de Dilma pelo ministério, de 2003 a 2005. 
A tarifa é coberta por um encargo embutido na conta de luz, a CDE (Conta de Desenvolvimento Energético). 
Gerido pelo governo, o fundo CDE remunera as distribuidoras de energia de acordo com o número de famílias beneficiadas pela tarifa  
social, além de bancar o Luz para Todos e outros programas federais. 
Os R$ 2 bilhões que, segundo o TCU, foram desperdiçados, poderiam ter sido usados para investimentos federais ou mesmo na ajuda a  
famílias pobres. 
Na época, um dos critérios para a concessão do benefício era o consumo residencial. Os técnicos do tribunal, contudo, concluíram que  
consumidores que gastavam pouco (até 80 kWh por mês), não eram, necessariamente, pobres -caso de donos de casas de veraneio. 
Por outro lado, consumidores de fato pobres ficavam de fora do desconto, pois podiam registrar consumo acima de 80 kWh/mês, devido  
ao alto número de moradores sob um mesmo teto. 
Ou seja, consumidores pobres subsidiaram ricos. 
O tribunal propôs, então, a reformulação dos critérios do benefício, criado em abril de 2002, último ano do governo FHC. Em três  



comunicados, o TCU alertou a ministra Dilma sobre o problema. 
Mas Minas e Energia só contratou o estudo requisitado pelo TCU em 2006, quando Dilma já tinha ido para a Casa Civil. E a lei acabou  
sendo alterada apenas em 2010. 
A primeira advertência ocorreu em abril de 2003. O então presidente do tribunal, Valmir Campelo, informou que os ministros, em votação  
no plenário, haviam aprovado acórdão que apontava as inconsistências. 
O texto recomendava à ministra, "com a urgência que o assunto requer", que adotasse cinco medidas, incluindo a contratação de estudo  
que indicasse o cálculo mais adequado para a tarifa. 
Em 2004, o TCU mandou para o ministério um grupo de analistas, que por 19 dias avaliou se as recomendações haviam sido adotadas.  
A equipe concluiu que a ministra não tinha feito as mudanças nem contratado o estudo. 
O ministério alegou dificuldades para unificar o cadastro dos programas sociais e pediu mais tempo. A explicação não convenceu. "Tal  
postura é preocupante", advertiram os analistas. 
Em 2005, os ministros do TCU reiteraram as recomendações de 2003. Dilma foi notificada, por duas vezes, no mês de fevereiro. 
Dois meses depois da saída de Dilma da pasta, o novo ministro, Silas Rondeau, criou um grupo de trabalho sobre o tema. O estudo  
requisitado desde 2003 foi contratado pelo governo no dia 16 de janeiro de 2006. 
A partir daí, o governo trabalhou para aprovar uma lei sancionada por Lula em janeiro deste ano. 
 
 
PRÉ-SAL 

Brasil amplia fronteira marítima pelo pré-sal 
Fonte: Isto É (07/09/10) 
 
A área de 238 mil quilômetros quadrados, na plataforma continental, que o Brasil ainda reivindica às Nações Unidas (ONU) e concentra  
reservas consideráveis do pré-sal, está desde o início desta semana sob proteção especial. Resolução, publicada no Diário Oficial de  
sexta-feira, diz que nenhuma empresa ou Estado estrangeiro pode explorar a plataforma continental sem autorização do governo.  
A resolução da Comissão Interministerial para os Recursos do mar (Cirm) incluiu de maneira indireta os 238 mil quilômetros quadrados de 
"terra molhada" que o Brasil ainda reivindica à Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas (CLPC). O ministro da 
Defesa, Nelson Jobim, explicou como se dá esse processo de proteção total. "A norma vale para a área azul, que já está assegurada  
(pela ONU). Mas na área vermelha (ainda em discussão) não será permitida nenhuma exploração." 
 



 
ENERGIA NUCLEAR 

Alemanha decide estender a vida de reatores nuclear es 
Fonte: Carbono Brasil (08/09/10) 
Por Fernanda B. Müller 
 
Após anos de muitas discussões e manifestações de ativistas, a coalizão de centro direita da Chanceler alemã Angela Merkel declarou  
na segunda-feira que decidiu estender a vida de 17 reatores nucleares em uma média de 12 anos, um componente elementar da sua  
política energética que deve ser anunciada este mês. 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. 
 

 

  
 


