
 
 

 
Campinas 08 de Outubro de 2010. (Número 732)   
 

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 

 
Especialista em Regulação Econômica 
Local de Trabalho: Rio de Janeiro - RJ 
Pré requisitos: microeconomia - estudos de tarifação, vivência em regulação econômica, estudos financeiros na área de energia, econometria, 
indicadores financeiros e estatísticas do segmento de energia, indicadores e estudos de tarifas, bons conhecimentos da área regulatória. Desejável 
formação em Economia e especialização diferenciada. 
Mais informações: Kareen Mattos (21) 3534-5100 
 
Vagas para C&T+I 
Até a próxima sexta-feira, dia 8 de outubro, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) receberá inscrições para o processo de seleção para 



duas vagas para profissionais com especialização técnica, uma com mestrado e outra com doutorado, com experiência na área de ciência, tecnologia e 
inovação. Veja o edital 
 
Canadá oferece bolsas de pós-graduação 
O governo do Canadá abriu inscrições para o Programa Vanier de Bolsas de Pós-Graduação, voltado a estrangeiros interessados em realizar pesquisa 
nas áreas de ciências sociais e humanas, ciências naturais, engenharia e saúde. As inscrições para 2011 poderão ser feitas até o dia 20 de outubro. 
Nesta edição do programa são oferecidas vagas em 52 universidades canadenses. O valor da bolsa é de 50 mil dólares canadenses anuais por um 
período de até três anos. Mais informações clique aqui 
 
FAPESP e CNRS lançam nova chamada  
A FAPESP e o Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) lançam chamada para seleção de propostas de intercâmbio de pesquisadores entre o 
Estado de São Paulo e a França no biênio 2011-2012, no âmbito do acordo de cooperação científica entre as instituições. A Chamada FAPESP 13/2010 
está aberta a propostas em todas as áreas de conhecimento científico e tecnológico. As propostas serão recebidas até o dia 16 de novembro e devem 
ser apresentadas simultaneamente pelo pesquisador do Estado de São Paulo à FAPESP e pelo seu colaborador da França ao CNRS. 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 
 

AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS!   
 

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 
 
As inscrições on-line para o WICaC 2010 estarão dis poníveis até 15/10!  
Garanta já sua vaga! Acesse www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010/  ! 
 

CICLO DE ESTUDOS E DEBATES DO NIEPE/UFMT 2010 

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    

  

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Desafios do setor energético mato-
grossense 
 
10 de Novembro de 2010 
Sala de mestrado (novo prédio da FAET) – Campus da UFMT – Cuiabá – MT  
Mais informações: Anexo. 
 

Energy for sustainable development for 
the 21st century 
 
13 de Outubro de 2010 
São Paulo – SP 
Mais informações:  ineshita@usp.br  ou (11) 3091-1685, com Inês Iwashita  
 

 



 
 

NOTÍCIAS 
 

ARTIGO 

Sustentabilidade: informação gerida, conhecimento g erado, 
valor agregado 
Fonte: Portal UNICA (Setembro de 2010) 
Luiz Fernando do Amaral - Assessor de meio ambiente  da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) 
 
De tempos em tempos novos paradigmas são incorporados às sociedades modernas. A arte muda, a moda muda, os costumes e 
valores mudam. Isso não é diferente em setores produtivos. Na indústria automobilista, o paradigma da década de 50 e 60 era 
“conforto e desempenho”, com o tempo passou a focar em “democratização e preço”. O setor sucroenergético já experimentou 
também movimentos semelhantes, como a chegada do paradigma da “qualidade”. Adaptações nos processos e na gestão das 
usinas tiveram que ser feitas para absorver as novas demandas, muitas vezes com altos investimentos. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Negociador chinês admite blecautes propositais para  
economizar energia 
Fonte: Folha Online (05/10/10) 
 
O chefe da delegação da China para as negociações sobre mudança climática, Xie Zhenhua, admitiu que o governo de Pequim 
ordena blecautes forçados em algumas cidades do país para aumentar a eficiência energética nacional e cumprir metas contra a 
mudança climática. Leia mais 



 
 
COMBUSTÍVEL 

Copel inicia teste com táxi elétrico 
Fonte: Ambiente Energia (06/10/10) 
 
A Companhia Paranaense de Energia (Copel) acelera na corrida pelos veículos elétricos. Na semana passada, a empresa colocou 
em circulação o primeiro táxi elétrico do país e inaugurou o seu primeiro eletroposto, instalado na área de desembarque do 
Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais (PR). A montagem do veículo, feita há dois anos, é fruto de parceria 
de pesquisa envolvendo Copel, Itaipu Binacional, Lactec (Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento) e empresas privadas. Os 
passageiros que desembarcarem no aeroporto poderão fazer um test drive com o táxi elétrico. Leia mais 
 
 
BIOCOMBUSTÍVEIS 

Um jovem brasileiro na fronteira da pesquisa em 
biocombustíveis 
Fonte: Portal Unicamp (07/10/10) 
Por Luiz Sugimoto 
 
O químico Roberto Rinaldi, que teve berço científico no Instituto de Química (IQ) da Unicamp e trabalha atualmente no Instituto Max 
Planck de Pesquisa sobre o Carvão, acaba de receber da Fundação Alexander von Humboldt o prêmio Sofja Kovalevskaja, um dos 
mais valiosos da academia na Alemanha (e no mundo). É o primeiro pesquisador com formação brasileira a receber o prêmio criado 
em 2002 para integrar jovens de carreiras altamente promissoras e de nível internacional à academia alemã. Ao todo, 18 
contemplados com idades entre 29 e 38 anos estarão na cerimônia de premiação de 9 de novembro, em Berlim. Leia mais 
 
 
ENERGIA EÓLICA 



Energía eólica 100% argentina 
Fonte: La Nación (07/10/10) 
Por Rodrigo Herrera Vegas  
 
La semana pasada tuve la oportunidad y suerte de conocer junto a otros periodistas y un representante de Greenpeace uno de los 
mayores emprendimientos en energías renovables que existen actualmente en la Argentina. A través del slogan "Creemos en la 
Fuerza de la Naturaleza", la empresa IMPSA está dando el ejemplo al apostar por las energías que podrán seguir abasteciendo a 
futuras generaciones de Argentinos en la era post-petróleo y sin intervenir en el cambio climático. 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).  

 
 


