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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. 
 
Edital Interno para Seleção de Propostas para Contratação de Docentes para o 
Laboratório de Bioenergia (Labioen)/UNICAMP 
O Laboratório de Bioenergia da Unicamp está com vagas abertas para contratação de cinco docentes para desenvolverem atividades de ensino. Os 
interessados devem entrar em contato até 15 de Março de 2011 com o Departamento de Física Aplicada através do telefone (19) 3521 5343. Mais 
informações: anexo. 
 
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   

 

     

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



IV Conferência Regional sobre Mudanças 
Globais: o Plano Brasileiro para um 
Futuro Sustentável 
 
04 a 07 de Abril de 2011 
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 
 

ARTIGO 

O Futuro da Energia Elétrica no Brasil 
Fonte: Mudanças Climáticas (11/11/10) 
Por  Roberto Schaeffer - professor do Programa de Planej amento Energético da Coordenação dos Programas de P ós-
Graduação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ)  
 
A geração de energia elétrica no Brasil tem crescido a uma taxa média anual de 4,2% ao longo dos últimos 25 anos. Durante esse 
tempo, ela sempre foi dominada pela hidreletricidade, responsável por mais de 80% do total gerado no País hoje. Não somente a 
hidreletricidade domina a geração de energia elétrica no Brasil, mas também grandes usinas dominam o setor. Aproximadamente 
450 usinas hidrelétricas estão em operação. Entre estas, cerca de 25, com uma potência instalada superior a 1.000 MW cada, são 
responsáveis por mais de 70% da capacidade elétrica instalada total e por mais de 50% da geração total de energia elétrica do 
País. Para efeitos de registro, essa capacidade totalizava, no final de 2007, aproximadamente 100.000 MW. Leia mais 
 
 
GÁS E PETRÓLEO 

Ignorancia, Engaños y Silencios sobre las Reservas de Gas y 
Petróleo 
Fonte: Plataforma Energética (25/11/10) 
Por Carlos Miranda Pacheco - Ex ministro de Hidroca rburos - Bolívia 
 
Han vencido todos los plazos. YPFB continúa incumpliendo la ley que le manda informar públicamente la certificación de las 
reservas de gas y petróleo del país. Por las pintorescas declaraciones de los responsables del sector, parece que pretenden que la 



opinión pública se canse del asunto. Todo esto ha convertido el tema en una desagradable historia de ignorancia, engaños y 
silencios. Leia mais 
 
 
PETRÓLEO 

A Petrobrás anuncia descoberta de petróleo na Amazô nia  
Fonte: Portal do Meio Ambiente (28/11/10) 
 
A companhia petrolífera Petrobras anunciou nesta sexta-feira a descoberta de uma nova jazida de petróleo com capacidade para 
produzir 2,5 mil barris diários de óleo leve na Amazônia, onde a empresa já explora gás natural. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Casas eficientes: etiqueta para baixo consumo de en ergia 
Fonte: Ambiente Energia (29/11/10) 
 
A Eletrobras e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) lançam nesta segunda-feira, dia 29 
de novembro, em São Paulo, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia para residências e edifícios multifamiliares. A 
etiqueta, assim com as voltadas para edifícios comerciais, de serviços e públicos e para eletrodomésticos, será concedida dentro do 
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Leia mais 
 
 
ETANOL 

Abrir caminho para o etanol 
Fonte: Agência FAPESP (29/11/10) 
 
 “A biomassa é, de longe, a mais viável fonte sustentável de combustíveis líquidos que, por sua vez, continuarão a ser necessários 



por muito tempo, se não indefinidamente.” A afirmação é de uma carta publicada na edição atual da revista Science, de autoria de 
Lee Lynd, professor da Thayer School of Engineering do Dartmouth College, e de Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico 
da Fapesp e professor titular da Universidade Estadual de Campinas. 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).  

 
 


