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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 

 
Especialização no setor sucroenergético 
O Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) abriu inscrições para o curso de Especialização em Gestão da 
Produção Sustentável do Setor Sucroenergético. A inscrição vai até 31 de janeiro. Para mais informações clique aqui. 
 
Bolsas de Estudo Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado 
Oportunidade de bolsas de estudo de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado dentro do projeto FAPESP “The evaluation of energy 
efficiency and CO2e abatement according to different technology dissemination policies: guidelines to public policy-makers”. O projeto é coordenado pelo 
professor Gilberto De Martino Jannuzzi, da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) e coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento 
Energético (NIPE), ambos da Unicamp,. Para as vagas, buscam-se candidatos formados (ou em formação) nas áreas de engenharia, economia, física ou 



matemática. Este é um projeto de 2 anos; contudo, as bolsas de doutorado são de 4 anos. Os interessados devem enviar o currículo e duas cartas de 
recomendação para jannuzzi@fem.unicamp.br, colocando no Assunto (Subject): FAPESP 08/58076-4. Mais informações sobre o projeto podem ser 
encontradas no arquivo 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! 
 

 

 

EVENTOS  

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/   
 

MASTER OF SCIENCE 

Energy Engineering for an 
Environmentally Sustainable World 
 
Setembro de 2011 
Piacenza – Itália 
Mais informações:  eee-sw.piacenza@polimi.it   
 
9TH LATIN-AMERICAN CONGRESS 

Electricity Generation and Transmission 
 
06 a 09 de Novembro de 2011 
Mar del Plata – Argentina  
Mais informações: http://www3.fi.mdp.edu.ar/clagtee/   

 



 
 

NOTÍCIAS 
 

TECNOLOGIAS VERDES  

Exército americano testa tendas equipadas com célul as 
fotovoltaicas 
Fonte: Exame (16/12/10) 
 
Tecnologia é capaz de carregar baterias, computadores e outros equipamentos essenciais, sem a necessidade de um gerador ou 
de combustíveis. Leia mais 
 
 
CARRO ELÉTRICO 

Depois de bicicletas, Paris lançará carros elétrico s de aluguel 
para combater poluição 
Fonte: Folha Online (17/12/10) 
 
O transporte de Paris, revolucionado alguns anos atrás pela operação Vélib, que pôs à disposição do público milhares de bicicletas, 
se prepara para receber, no ano que vem, 3.000 carros "ecológicos" para "melhorar a qualidade de vida" e combater a poluição. 
Leia mais 
 
 
CARBONO 



Califórnia aprova programa de comércio de carbono 
Fonte: Carbono Brasil (17/12/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
Com o potencial de se tornar o segundo maior mercado de permissões de emissão do planeta, o cap-and-trade californiano deve 
entrar em vigor em 2012 e pretende reduzir a atual liberação de gases do efeito estufa do estado em 15% até 2020. Lei mais 
 
 
LEILÕES 

Governo planeja 3 leilões de energia no 1º semestre  
Fonte: Isto É Independente (17/12/10) 
 
O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, afirmou que a expectativa do governo federal é 
realizar, ainda no primeiro semestre de 2011, três leilões de energia. "É uma ideia preliminar ainda, mas a nossa expectativa é de 
realizar um leilão A-5 (com cinco anos de antecedência); um A-3 e um leilão de energia de reserva", afirmou o executivo, após o 
término do último leilão de energia nova deste ano, realizado nesta sexta-feira (17). De acordo com Tolmasquim, o governo pode 
realizar um segundo leilão A-5 no segundo semestre de 2011, caso a demanda das distribuidoras não tenha sido atingida na 
licitação do primeiro semestre. O presidente da EPE também comentou que o leilão de energia de reserva de 2011 irá contratar a 
oferta de fontes renováveis de geração. 
 
 
ENERGIA 

Luz para Todos: energia para 13 milhões 
Fonte: Agência Ambiente Energia (20/12/10 ) 
 
Treze milhões de pessoas foram beneficiadas com energia elétrica no meio rural. Foi com este resultado que o Ministério de Minas 
e Energia abriu o balanço do Programa Luz para Todos,  na semana passada. Nos sete anos de programa, o governo federal 



contratou R$ 13,5 bilhões de recursos para concluir as obras de eletrificação de mais de dois milhões e 600 mil famílias espalhadas 
pelo Brasil. Leia mais 
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Mudança de papel 
Fonte: Agência FAPESP (20/12/10) 
Por Elton Alisson 
 
Por ser um dos países que mais pode sofrer as consequências do aquecimento global – que coloca em risco a Floresta Amazônica, 
entre outros pontos – o Brasil deveria assumir um papel de liderança nas negociações climáticas internacionais e o compromisso de 
diminuir suas emissões de gases de efeito estufa antes de outros países entrarem em acordo. 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).  

 
 


