
 
 

 
Campinas 20 de Setembro de 2010. (Número 727)   
 

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 
 
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. 
 
2º Prêmio Top Etanol 
Promovido pelo Projeto Agora, que reúne empresas de diversos setores e sindicatos de produtores de etanol, o prêmio é organizado em cinco 
modalidades: trabalhos científicos, inovação tecnológica, fotografia, jornalismo e personalidades. As inscrições vão até o dia 20 de dezembro. 
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 
 
O programa e as ementas dos minicursos do WICaC 201 0 estão disponíveis no 
website! Confiram os detalhes em: www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010/   
 

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/   
 

Aquecimento Solar: Base para a Capacitação 
Fonte: Ambiente Energia (20/09/10) 
 
Um grupo de entidades ligadas às áreas de energia solar, eficiência energética, sustentabilidade e fontes 
alternativas de energia se uniu para criar uma série de materiais sobre projeto e qualidade nas instalações 
de aquecimento solar de água. Como resultado a parceria já produziu os recém lançados manual 
“Qualidade em Instalações de Aquecimento Solar” e a apostila “Projeto de Energia Solar”, que serão 
utilizados para treinamento e capacitação de instaladores e projetistas. Leia mais 
 

 
 



 

NOTÍCIAS 
 

ENERGIA E DESENVOLVIMENTO  

NIPE realiza 2º Seminário Interno 
Fonte: Setor de Divulgação NIPE/Unicamp (20/09/10) 
Por Fabiana Gama Viana 
 
A energia como fator estratégico para o desenvolvimento. Esse foi o tema do 2º Seminário Interno do Núcleo Interdisciplinar de 
Planejamento Energético (NIPE) da Unicamp, realizado no último dia 14 de setembro, na sala de reuniões do Núcleo. A palestra foi 
feita por Paulo Cesar Manduca, um dos novos pesquisadores do NIPE, que apresentou sua experiência profissional e potenciais 
trabalhos a serem desenvolvidos no Núcleo.  
 
Com o objetivo de aproximar pesquisadores, professores e funcionários do NIPE, os Seminários Internos serão realizados uma vez 
por mês com apresentações de pesquisadores e coordenadores de projetos em andamento ou em processo de aprovação. 
 
Para ter acesso à apresentação de Paulo Cesar Manduca, clique aqui.  
 
 

SUSTENTABILIDADE 

Sustentabilidade em pauta 
Fonte: Agência FAPESP (16/09/10) 
Por Fábio de Castro  
 
Representantes da academia, da sociedade civil e dos governos do Brasil e da Holanda participaram, no dia 14 de setembro, na 
sede da FAPESP, em São Paulo, do Workshop Brasil-Holanda sobre Biocombustíveis Sustentáveis. Leia mais 
 



 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Mudanças climáticas: muitas perguntas sem resposta 
Fonte: Carbono Brasil (17/09/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
Antropólogo Emilio Moran, conhecido no Brasil pelo seu trabalho na Amazônia, destaca a importância da interdisciplinaridade e de 
mais investimentos para que estudos consigam responder à sociedade as reais conseqüências do aquecimento global. Leia mais 
 
 
PETRÓLEO 

As finanças do petróleo 
Fonte: Isto É Dinheiro (17/09/10) 
Por Cláudio Gradilone 
 
Os setores de óleo e gás vão movimentar US$ 600 bilhões nos próximos dez anos. Bancos, seguradoras e escritórios de advocacia 
se mobilizam para disputar uma fatia do maior negócio da década. Leia mais 
 
 
ENERGIA LIMPA 

Energias limpas: um mercado de R$ 40 bilhões 
Fonte: Ambiente Energia (20/09/10)  
Por Júlio Santos 
 
O planejamento setorial já cantou a pedra, pelo menos no discurso, de que as fontes renováveis e alternativas terão papel prioritário 
no futuro da matriz energética do país. A meta é ter uma participação de 20% nos próximos anos. Com o forte apelo de fontes como 
eólicas, usinas à biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, os investidores estão diante de boas perspectivas de negócios. Leia 



mais 
 
 
ARTIGO 

Mudança climática, política energética e fontes ren ováveis, 
artigo de Heitor Scalambrini Costa 
Fonte: Eco Debate (20/09/10) 
 
Cada vez mais a sociedade mundial toma consciência dos impactos que vem ocorrendo com as mudanças climáticas devido ao 
aumento das emissões de dióxido de carbono e de outros gases, principalmente pelo uso dos combustíveis fósseis: petróleo, 
carvão mineral e gás natural. A concentração de CO2 já está em 389 ppm (partes por milhão), com um aumento médio de 2 ppm 
por ano, ou seja, já estamos quase em 400 ppm, apontado como nível temerário em artigo publicado pela Revista Science em 
2008. 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).  

 
 


