
 
 

 
Campinas, 04 de Fevereiro de 2011. (Número 764)   
 

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 
 

Inovação: Unicamp oferece bolsa 
Até o dia 4 de fevereiro, a Agência de Inovação Inova Unicamp receberá inscrições para contratar bolsista para atuar na área de propriedade intelectual. 
O trabalho envolverá a busca em bases científicas e de patentes, organização de dados em bases eletrônicas, redação de patentes e pela análise de 
requisito de patenteabilidade. Mais informações clique aqui. 
 
Chamada FAPESP-Faperj tem prazo ampliado 
Seleção de projetos de pesquisa científica e tecnológica cooperativos e intercâmbio de pesquisadores e estudantes em áreas de pesquisa ligadas às 



Mudanças Climáticas Globais. O prazo para recebimento de propostas na chamada lançada pelas instituições foi ampliado para 10 de fevereiro de 2011. 
Para mais informações, clique aqui. 
 
Furnas faz chamadas para projetos de P&D 
A Eletrobras Furnas iniciou coleta pública de propostas de projetos de pesquisa e desenvolvimento para o programa 2010. Para o edital, a empresa 
trabalha com uma relação de 24 projetos nas áreas de gestão de bacias e reservatórios; fontes alternativas; meio ambiente; gestão estratégica; 
planejamento de sistemas de energia elétrica; segurança; operação de sistemas de energia elétrica; supervisão, controle e proteção de sistemas de 
energia elétrica; operação; e sustentabilidade. O prazo para envio das propostas vai até o dia 18 de fevereiro. Para mais informações clique aqui.  
 
Eficiência energética tem curso virtual 
A Organização Latinoamericana de Energia (Olade) realizará, de 17 a 28 de fevereiro, curso sobre Tarifação e incentivos à eficiência energética e 
energias renováveis. As aulas serão transmitidas online, às 9 horas, horário de Quito – GMT5. O curso, voltado aos profissionais do setor de energia, 
receberá inscrições até o dia 15 de fevereiro. O interessado deve enviar dados como nome completo, e-mail, curso superior, título e local de trabalho de 
trabalho devem ser incluídos no momento da inscrição e encaminhados para o endereço eletrônico: alicia.vallejo@olade.org. A Olade, criada nos anos 70 
a partir da crise energética internacional, está ligada a um grupo de países localizados na América do Sul e Caribe para desenvolver mecanismos de 
cooperação e desenvolver planos sobre recursos energéticos eficientes. 

 
Inovação: especialização na Unicamp 
O Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) receberá inscrições, 
até o dia 11 de março, para o curso de especialização em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica. Segundo os organizadores, o curso busca 
capacitar profissionais que gerenciam funções críticas do processo de inovação e que atuam em organizações que criam valor com base nas inovações 
de produtos, processos, serviços e negócios. Informações e inscrições: www.extecamp.unicamp.br/gestaodainovacao  
 
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 
Auditório da Biblioteca Central da Unicamp – Campin as – São Paulo  
Mais informações: http://www.nipeunicamp.org.br/inovafv   
 

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO 
EVENTO!  

 
Workshop Responsabilidade Socioambiental  
no Setor Energético  
 
18 e 19 de Maio de 2011 
Unicamp – Campinas – São Paulo 
 

EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES!  
 

 

EVENTOS  

4ª CRMG 
   



4ª Conferência Regional sobre Mudanças Globais: o p lano 
brasileiro para um futuro sustentável 
 
04 a 07 de Abril de 2011 
Memorial da América Latina – São Paulo – SP   
Mais informações: www.mudancasglobais.com.br  
 
 

SEPEF 

XVI Seminário de Planejamento Econômico- Financeiro do 
Setor Elétrico  
 
23 a 25 de Maio de 2011 
Bourbon Convention Ibirapuera – São Paulo – SP  
Mais informações: alessandra.ciodaro@funcoge.org.br  / (21) 3973.8487 
 
 
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 
 

CO2 

Anorexia e bulimia carbônicas: Eu só quero ser carb ono 
neutro 
Fonte: Ambiente Energia (04/02/11) 
Por Decio Michellis Jr. - diretor de energia do Dep artamento de Infraestrutura da Fiesp – Federação da s Indústrias do 
Estado de São Paulo e assessor especial de meio amb iente da Vice-presidência Corporativa de Distribuiç ão da Rede 
Energia  
 
A anorexia é caracterizada por um quadro de emagrecimento autoinduzido e inclui itens como medo intenso da obesidade, perda de 
25% ou mais do peso esperado, distúrbio da imagem corporal e ausência de doenças físicas. Qualquer semelhança com a meta 
nacional de redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE), entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020, é mera 
coincidência. Mesmo o Brasil já sendo uma economia de baixo carbono: nossas emissões per capita são metade da média mundial, 
nossa matriz energética é três vezes mais limpa e a matriz elétrica é 7,5 vezes mais limpa – somos hoje o que as obesas 
economias mundiais (carbono intensivas) gostariam de ser amanhã. Leia mais 
 
 
NOVA FONTE 

Luz compartilhada 
Fonte: Agência FAPESP (04/02/11) 
 
O Brasil deverá contar com a colaboração argentina na construção de uma nova fonte de luz síncrotron. Os ministros da Ciência e 



Tecnologia dos dois países, Aloizio Mercadante e Lino Barañao, assinaram, em 31 de janeiro, em Buenos Aires, um memorando de 
entendimento que prevê o desenvolvimento conjunto de projetos nas áreas de física de aceleradores, linhas de luz e estações 
experimentais do novo equipamento que será instalado no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), em Campinas (SP). 
Leia mais 
 
 
CO2 

UE deve reabrir cinco registros de carbono 
Fonte: Carbono Brasil (04/02/11) 
Por Nina Chestney, Ben Deighton, Ivana Sekularac e Vera Eckert   
 
A Comissão Européia, que suspendeu as negociações imediatas no mercado de carbono duas semanas atrás devido ao roubo de 
permissões, afirmou que registros de cinco países irão reabrir nesta sexta-feira depois de um incremento na segurança. Leia mais 
 
 
APAGÃO 

Não temos causa definitiva do apagão no Nordeste, d iz 
Lobão 
Fonte: Estadão Online (04/02/11) 
 
Falha causou interrupção de transmissão em PE e efeito dominó no resto da região; fornecimento voltou após às 5h. 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).  

 
 


