
 

 
  

 
 

Campinas, 13 de Setembro de 2010. (Número 725)  

 
 

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  
 

1ª Semana de Engenharia de Energia 
 
21 a 23 de Setembro de 2010 

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



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 

CANA-DE-AÇÚCAR 

Energia da cana vale três Belo Monte 
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Conservação de Energia (09/09/10) 
 
Dia e noite, sem parar, os caminhões chegam à Usina Vertente, em Guaraci (SP), carregados de cana-de-açúcar. Não demora muito,  
um guindaste é usado para erguer a caçamba e despejar os toletes de cana sobre uma enorme esteira rolante, a "mesa alimentadora". 



Num dia bom, cada tonelada de biomassa engolida ali renderá, no fim da linha, 175 quilos de açúcar, 80 litros de etanol, 800 litros de  
vinhaça e uns 250 quilos de bagaço úmido. Não há resíduos. Nada é desperdiçado. Leia mais 
 
 
NOVA SEDE 

Cepetro ganha nova sede com 1.450 m2 de área constr uída 
Fonte: Portal Unicamp (10/09/10) 
Por Manuel Alves Filho 
 
A Unicamp inaugurou na manhã desta sexta-feira (10) a nova sede do Centro de Estudos de Petróleo (Cepetro). O prédio, com 1.450  
metros quadrados de área, foi batizado com o nome do professor Saul Suslick, ex-diretor do Cepetro, que morreu em abril de 2009. A  
cerimônia contou com a presença do reitor Fernando Ferreira Costa; do atual diretor do Centro, Osvair Vidal Trevisan; da diretora da  
Agência Nacional de Petróleo (ANP), Magda Chambriard; da gerente executiva de Engenharia de Exploração e Produção da  
Petrobras, Solange da Silva Guedes; e da viúva de Saul Suslick, Desiree Suslick. Leia mais 
 
 
CO2 

Carbono sem fim  
Fonte: Agência FAPESP (10/09/10) 
 
As tecnologias atuais de geração de energia não são suficientes para reduzir as emissões de carbono aos níveis considerados  
necessários para evitar os riscos ao planeta promovidos pelo aquecimento global. Leia mais 
 
 
OFERTA 

Chineses oferecem R$ 12 bilhões para concorrer com  



Petrobras 
Fonte: IG Economia (10/09/10) 
 
A chinesas Sinopec Group e CNOOC estão fazendo ofertas por participações em ativos detidos pela OGX, empresa petrolífera iniciante  
do empresário Eike Batista, em uma operação potencial de US$ 7 bilhões (cerca de R$12 bilhões), afirmaram fontes com  
conhecimento direto do assunto nesta sexta-feira. Leia mais 
 
 
CO2 

HSBC afirma que mercado de baixo carbono irá tripli car 
Fonte: Carbono Brasil (10/09/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
Relatório do banco prevê que nos próximos dez anos o valor movimentado por tecnologias e produtos que visam a redução de gases do  
efeito estufa será de US$ 2,2 trilhões, com destaque para o crescimento do setor de veículos elétricos. Leia mais 
 
 
AÇÕES 

Período de reserva de novas ações da Petrobras come ça hoje 
Fonte: Folha Online (13/09/10) 
 
 
O período de reserva dos novos papéis da Petrobras no varejo, incluindo fundos FGTS, começa nesta segunda-feira e vai até o dia 16  
deste 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.
 

 

  
 
 

 

  
 


