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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! 
 

 
 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

 

INOVA FV 
Workshop Inovação para o Estabelecimento do Setor de Energia Solar 



Fotovoltaica no Brasil 
 
15 e 16 de Março de 2011 
Unicamp – Campinas – São Paulo 
 

EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES!  
 
Workshop Responsabilidade Socioambiental  
no Setor Energético  
 
18 e 19 de Maio de 2011 
Unicamp – Campinas – São Paulo 
 

EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES!  
 

 

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/   
 

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 
 

MERCADO DE CARBONO  

Mercado de CO2 europeu prepara medidas de segurança  
Fonte: Carbono Brasil (23/12/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
Desde 2009, o Esquema Europeu de Comércio de Emissões (EU ETS) já foi alvo de fraudes utilizando o sistema de impostos VAT, 
teve acessos não autorizados ao banco de dados de empresas participantes e negociou Reduções Certificadas de Emissão (RCEs) 
"recicladas" - quando a Hungria abusou de uma falha nas regras do sistema. Leia mais 
 
 
ENERGIA ELÉTRICA  

Governo prorroga até 2035 encargo na conta de luz 
Fonte: Folha on line (01/01/11) 
Por Leila Coimbra 
 
O governo prorrogou por mais 25 anos a RGR (Reserva Geral de Reversão), encargo cobrado na conta de energia elétrica que 
deveria 
ter acabado ontem. Caso o tributo fosse extinto, poderia haver uma queda de 2,7% nas tarifas de luz, segundo cálculo da Abrace 
(Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres). Leia mais 
 
 
MATRIZ ENERGÉTICA  



O novo desafio amazônico 
Fonte: Portal Ambiente Energia (03/01/11) 
Por Júlio Santos 
 
A Eletrobras tem objetivos bem definidos para sua estratégia de negócios nos próximos anos. Um deles é chegar a 2020 como a 
maior produtora de energia limpa e renovável do mundo. Hoje, a estatal, que tem na sua esfera gigantes como Furnas, Chesf, 
Eletronorte e Eletrosul, só perde neste ranking para a Hydro Quebec e a ISA. Leia mais 
 
 
ETANOL E BIODIESEL 

Combustíveis verdes do Brasil avançam para o exteri or, em 
exportações  
Fonte: Portal Infoenergia (03/01/11) 
 
A agropecuária brasileira continuou em destaque e conquistou novos mercados nos últimos oito anos. Além de se consolidar como 
um dos principais exportadores de produtos importantes como carne, café, açúcar e soja, e ser chamado por especialistas de 
“celeiro do mundo”, o país tomou para si a posição, outorgada por várias nações, de líder na discussão e implementação de 
“combustíveis verdes”, como biodiesel e etanol. Leia mais 
 
 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Imobilismo do Brasil preocupava Washington 
Fonte: Estadão on line (04/01/11) 
Por Andrei Netto 
 
Entre as dezenas de telegramas dos EUA relativos à ocupação das instalações da Petrobrás na Bolívia, em maio de 2006, destaca-



se o choque da Embaixada Americana em Brasília com o que consideravam imobilismo do governo brasileiro diante das ações 
hostis de Evo Morales. As críticas se multiplicam e classificam a atitude do Brasil de "posição fraca" e "fruto insípido de um dia 
inteiro de reuniões". 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).  

 
 


