
 
 

 
Campinas 26 de Novembro de 2010. (Número 748)   
 

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 

 
Pós-graduação: Poli/USP abre vagas 
A Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo (USP) está com as inscrições abertas para os cursos de mestrado e doutorado em Engenharia 
Mecânica. No primeiro caso, o prazo é até o dia 9 de dezembro e, no segundo, até o dia 10. Os cursos oferecidos são nas áreas de Engenharia de 
Controle e Automação Mecânica; Engenharia Mecânica de Energia e Fluidos; e Engenharia Mecânica de Projeto e Fabricação. Mais informações: clique 
aqui. 
 
Programa de estágio: Suzano Papel e Celulose 
A Suzano Papel e Celulose é uma empresa de base florestal, com forte atuação no mercado mundial de papel e celulose de eucalipto e está com vagas 
abertas para estudantes com graduação prevista para dezembro de 2012. Mais informações: anexo. 



 
Pós-doutoramento no CTBE 
O Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), localizado em Campinas (SP), está com seleção aberta de candidatos para duas 
bolsas de pós-doutoramento. 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 
 

CLIQUE AQUI PARA VER A PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA 
DO EVENTO! 
 

   



EVENTOS  

SEMINÁRIO DA AB3E 

Uma Agenda para a Política Energética 
Brasileira nos próximos 4 anos 
 
14 de Dezembro de 2010 
Hotel Excelsior – Rio de Janeiro – RJ  
Mais informações:  http://ab3e.org.br/agenda2010/   

 

EEF Latam 2010  

Fórum Latino Americano de Eficiência 
Energética 
 
29 de Novembro e 01 de Dezembro de 2010 
Hotel Blue Tree Morumbi – São Paulo – SP  
Mais informações: www.eeflatam.com.br   

 

Física de Membranas Biológicas e 
Formatos de Células 
 
06 a 10 de Dezembro de 2010 
Instituto Internacional de Física – UFRN – Natal – RN 

     

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Mais informações: clique aqui . 
 

IV Conferência Regional sobre Mudanças 
Globais: o Plano Brasileiro para um 
Futuro Sustentável 
 
04 a 07 de Abril de 2010 
Memorial da América Latina – São Paulo – SP  
Mais informações: clique aqui . 
 

III ELAEE  

Energía, Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible: Los Desafíos para América 
Latina 
 
18 e 19 de Abril de 2011 
Centro de Convenciones de la Pontificia Universidad  Católica Argentina – Buenos 
Aires – Argentina  
Mais informações:  http://www.elaee2011.org/   
 

 



 
 

NOTÍCIAS 
 

WICaC 2010 

5º Workshop Internacional sobre Hidrogênio e Célula s a 
Combustível 
Fonte: CENEH - Centro Nacional de Referência em Ene rgia do Hidrogênio (25/11/10)  
 
As apresentações do WICaC 2010 já autorizadas para divulgação pelos palestrantes estão disponíveis em: 
http://www.ifi.unicamp.br/ceneh/workshop.htm.  
As outras apresentações deverão estar on-line em breve. 
O Workshop foi realizado de 26 a 29 de outubro de 2010, no Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP. 
 
 
CO2 

Governo já projeta resultado melhor que meta para C O2 
Fonte: IstoÉ (23/11/10) 
 
O Brasil conseguirá atingir um resultado melhor do que a meta de redução de emissões de CO2 no setor energético com o atual 
planejamento energético do País, que privilegia a hidroeletricidade e fontes renováveis de energia. A previsão foi feita nesta terça-
feira (23) pelo presidente da Empresa de Planejamento Energético (EPE), Maurício Tolmasquim, em palestra dada na Conferência 
Hidroeletricidade Sustentável, que acontece no Rio de Janeiro. Leia mais 
 
 
PRÉ-SAL 



Centro com ênfase no pré-sal 
Fonte: Agência FAPESP (24/11/10) 
 
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Petrobras inauguraram, nesta terça-feira(23/11), no campus de Rio Claro, o edifício 
do Centro de Geociências Aplicadas ao Petróleo (Unespetro), que atuará na formação de especialistas e no desenvolvimento de 
pesquisas, com ênfase em rochas carbonáticas – que formam a camada pré-sal e outros importantes reservatórios petrolíferos 
brasileiros. Leia mais 
 
 
MDL 

MDL tem contribuído para transferência tecnológica 
Fonte: Carbono Brasil (25/11/10) 
Por Fernanda B. Müller 
 
Desde 2007, o secretariado de mudanças climáticas das Nações Unidas (UNFCCC) tem avaliado os benefícios que o Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL) oferece em termos de transferência tecnológica e conhecimento entre os países. Leia mais 
 
 
COP-16 

Mudança climática: pouca ambição, muitas emissões 
Fonte: Carta Maior (25/11/10) 
Por Matthew O. Berger 
 
A 16ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (COP-16), que inicia dia 29 de 
novembro, terá um perfil mais baixo que o encontro de dezembro de 2009 na capital dinamarquesa. Apesar disso, os negociadores 
tentarão continuar o trabalho realizado na conferência do ano passado, que concluiu com o não vinculante “Acordo de 
Copenhague”, no qual alguns dos países mais ricos se comprometeram a reduzir as emissões de gases. EUA diz que só assinarão 



acordo que inclua compromissos de redução de emissão de gases por parte da China e de outras economias emergentes. Leia 
mais 
 
 
SUSTENTABILIDADE 

Sustentabilidade: energia mantém posição no ISE 201 1 
Fonte: Ambiente Energia (26/11/10) 
 
O setor de energia manteve a posição na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial 2011, divulgado pela BM&FBovespa 
na quinta-feira, 25 de novembro. AES Tietê, Cemig, Cesp, Coelce, CPFL Energia, Copel, Eletrobras, Eletropaulo, Energias BR, 
Light e Tractebel continuam na lista, que tem agora 47 ações de 38 companhias. O limite do ISE é de 40 companhias, o que vai 
aumentar ainda mais a sua competitividade. Leia mais 
 
 
ETANOL 

Em São Paulo, ônibus rodará com etanol 
Fonte: Estadão Online (26/11/10) 
Por Paula Pacheco 
 
O etanol finalmente chegou ao transporte coletivo. Ontem foi assinado um acordo entre a Prefeitura de São Paulo, a Cosan, a 
Scania e a Viação Metropolitana, que a partir de maio do ano que vem começa a receber os primeiros ônibus, de um total de 50, 
movidos a álcool. 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).  

 
 


