
 
 

 
Campinas 17 de Setembro de 2010. (Número 726)   
 

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 
 
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 
 
Prêmio Inova Unicamp 
A Agência de Inovação da Universidade Estadual de Campinas (Inova/Unicamp) realizará o Prêmio Inova Unicamp de Iniciação à Inovação durante o 18º 
Congresso Interno de Iniciação Científica da Unicamp, nos dias 22 e 23 de setembro no Centro de Convenções da Universidade.  
Mais informações 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  

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 
 

AGÊNCIAS REGULADORAS  

Agências reguladoras e o Brasil do futuro 
Fonte: Estadão Online (09/09/10) 
Por Claudio J. D. Sales 
 
O Brasil prepara-se para receber uma nova administração federal. No cenário das eleições de outubro, todos os candidatos a 
presidente têm enfatizado que veem no desenvolvimento da infraestrutura um fator essencial para a construção de um País à altura 
de nossas aspirações. Temos, portanto, uma bela oportunidade para contar com o apoio do novo líder nacional na difícil tarefa de 
educar a sociedade para o decisivo papel das tão mal compreendidas e tão maltratadas agências reguladoras. Sem agências fortes 
e autônomas o sonho de um Brasil com infraestrutura de Primeiro Mundo continuará a ser postergado. Leia mais 
 
 
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO  

Planejamento Energético: renováveis como receita 
Fonte: Ambiente Energia (13/09/10) 
 
O superintendente de Estudos Econômicos e Energéticos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Ricardo Gorini, explica os 
caminhos do planejamento para o país garantir uma matriz limpa. Com o indicativo de forte entrada de eólicas, PCHs e usinas a 
biomassa, o setor quer contribuir para evitar o aumento relativo das emissões. Assista ao vídeo 
 
 
ENERGIA 

El Gobierno aumenta el presupuesto y refuerza los s ubsidios 



a la electricidad 
Fonte: El Clarín (14/09/10) 
 
Modificó el presupuesto en $ 2.300 millones que salen principalmente del Tesoro. Hay 900 millones para CAMMESA. Y más fondos 
para ENARSA, Aerolíneas y las cajas jubilatorias de las fuerzas de seguridad. Leia mais 
 
 
ENERGIA NUCLEAR 

O que acontece com uma usina nuclear após seu 
fechamento?  
Fonte: Portal do Meio Ambiente (14/09/10) 
 
Visitar o interior de uma usina nuclear inativa permite ir além do alerta contra a radioatividade criada por lobbies, ecologistas e a 
ciência, e nos coloca de frente para uma pergunta poucas vezes respondida: o que acontece realmente após seu fechamento? 
Leia mais 
 
 
CO2 

Políticas de carbono guiam investimentos em energia  
Fonte: Carbono Brasil (14/09/10) 
Por Fernanda B. Müller 
 
Começam a aparecer os primeiros sinais de que as regras para reduzir as emissões de gases do efeito estufa estão sendo 
fundamentais nas decisões estratégicas da iniciativa privada e dos governos no setor de geração elétrica. Leia mais 
 
 



BIOETANOL 

Bioetanol ganha coletânea 
Fonte: Agência FAPESP (15/09/10) 
Por Fábio Reynol 
 
O livro Bioetanol de Cana-de-açúcar – P&D para produtividade e sustentabilidade (Editora Blucher), organizado por Luís Augusto 
Barbosa Cortez, professor titular da Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
e coordenador adjunto de Programas Especiais da FAPESP, será lançado nesta quinta-feira (16/9), na sede da FAPESP. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Horário de verão deste ano começará no dia 17 de ou tubro  
Fonte: Folha de S. Paulo (16/09/10) 
 
O horário de verão terá início no dia 17 de outubro e terminará no dia 20 de fevereiro de 2011. Os moradores das regiões Centro-
Oeste, Sul e Sudeste terão que adiantar em uma hora o relógio. 
A medida objetiva reduzir os picos de demanda, proporcionando uma utilização de energia diária mais uniforme. Adiantar o horário 
diminui o carregamento nas linhas de transmissão, subestações e nos sistemas de distribuição. 
Desde 2008, decreto presidencial fixa datas para início e término do horário de verão. 
Segundo o decreto, a mudança de horário ocorre no terceiro domingo de outubro e termina no terceiro de fevereiro. Se coincidir 
com o domingo de Carnaval, o horário de verão acaba no seguinte. 
 



 
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).  

 
 


