
 
 

 

Campinas, 04 de Março de 2011. (Número 772)  
 

Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis na 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. 
 

AVISO IMPORTANTE 

Veja os novos telefones do NIPE 

 
Desde o dia 15 de fevereiro, o Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da Unicamp está em suas novas 
instalações. O Núcleo está localizado na Rua Cora Coralina, 350 – Campus da Unicamp, Campinas (SP) e conta com novos números 
de telefone:  
 

(19) 3521-1720 e (19) 3521-1718  
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MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Oportunidade Instituto Aqua Genesis 
O AQUA GENESIS, Instituto de Pesquisa e Projetos na Área de Energia e Meio Ambiente, seleciona profissional da área administrativa/contábil. 
Perfil: estar cursando faculdade de administração ou ciências contábeis. Disponibilidade: período integral.  
Experiência comprovada na área administrativa/contábil. Interessados enviar currículo com pretensão salarial para aquagenesis@aquagenesis.org.br . 
Nesta fase, o contato será somente via e-mail. 

 

Sustentabilidade: Unifesp tem pós inédita 
Até o dia 4 de março, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus Diadema, receberá inscrições para a formação da primeira turma para o 
curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade. O curso, inédito no Brasil, oferecerá 25 vagas gratuitas. O objetivo é promover a 
interdisciplinaridade por meio das seguintes linhas de pesquisa: desenvolvimento e aplicações de materiais sustentáveis; desenvolvimento de moléculas 
bioativas; ótica biomédica e biossensores; energia e sustentabilidade; engenharia de processos e controle ambiental; e ciências moleculares da 
sustentabilidade. Mais informações clique aqui. 
 

Professores colaboradores 
O Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Araraquara, está com inscrições abertas até 10 de março para a seleção 
de professores colaboradores. O concurso público é destinado à contratação de três profissionais, sendo um professor colaborador para o Departamento 
de Química Analítica e dois para o Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da Unesp. Os candidatos selecionados terão contrato por 
dois anos e jornada semanal de 40 horas, em regime CLT. As atividades de pesquisa desenvolvidas por cada um serão: “Produção de Bioenergia através 
de Biomassa” ou “Biorrefinarias, Alcoolquímica, Oleoquímica e Sustentabilidade”, no Departamento de Química Orgânica, e “Processos de Fabricação de 
Biocombustíveis”, no Departamento de Química Analítica. Mais informações e inscrições: www.iq.unesp.br/concurso-professor-colaborador.php.  

 

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  
 

FT oferece especialização em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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A Faculdade de Tecnologia (FT) da Unicamp abriu as inscrições para seu curso de especialização em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
que podem ser feitas até 14 de março. Para mais informações, clique aqui. 

 

Furnas adia prazo para envio de projetos de P&D 
A Eletrobras Furnas adiou para 18 de março o prazo para envio 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. Para mais informações, clique aqui. 

 

UFSCar seleciona professores 
O Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) abriu as inscrições para concurso para contratação de 
professor adjunto de engenharia química. São três editais, para as subáreas de: Análise, Simulação e Controle de Processos (edital 023/11); Pesquisa 
em Sistemas Particulados e Ensino em Termodinâmica (024/11); e Biotecnologia (025/11). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet 
até 1º de abril (editais 023 e 025) e 13 de abril (024). Os selecionados receberão salário de R$ 7.333,66. Os detalhes de cada concurso estão disponíveis 
nos editais no site da UFSCar. Mais informações: www.concursos.ufscar.br  

 

Edital destina R$ 20 milhões para apoiar a realização de eventos de CT&I  
A iniciativa é do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Financiadora 
de Estudos e Projetos (FINEP). O Edital 04/2011 irá apoiar a realização, no Brasil, de congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de 
conferências e outros eventos similares relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação, com abrangência nacional ou internacional. Os eventos devem 
ocorrer no período entre 01 de julho 2011 e 30 de junho de 2012. Ao todo serão investidos R$ 20 milhões oriundos dos orçamentos do CNPq da FINEP.  
Para saber mais consulte o Edital: http://www.cnpq.br/editais/ct/2011/004.htm  

 

Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

 

INOVA FV 
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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 – Campinas – São Paulo  
Mais informações: http://www.nipeunicamp.org.br/inovafv  
 

AS INSCRIÇÕES ANTECIPADAS VÃO ATÉ 10/03! 
CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER!  
  
 

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

EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES!  
 

 

EVENTOS  
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6th International Conference on Energy Efficiency in 
Domestic Appliances and Lightning 
 
24 a 26 de Maio de 2011 
Radisson Blu Scandinavia Hotel – Copenhagen – Denmark 
Mais informações: http://www.eedal.dk/  
 
 

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/  
 
 

1ºst BBEST 

First Brazilian Bioenergy Science and Technology 
Conference 
 
14 a 18 de Agosto de 2011 
Campos do Jordão – SP 
Mais informações: http://bbest.org.br/  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

NOTÍCIAS 
 

PUBLICAÇÃO 

Economia verde: um guia para empresas 
Fonte: Ambiente Energia (01/03/11) 
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou em parceria com a Embaixada do Reino Unido o Guia Estratégias Corporativas 
de Baixo Carbono: Gestão de Riscos e Oportunidades. A publicação reúne um conjunto de ferramentas para apoiar o empresariado 
no levantamento de riscos e na identificação das oportunidades relacionadas às mudanças globais do clima no seu ambiente de 
negócios. Leia mais 
 
 

ENERGIA 

China vai adotar limites de consumo de eletricidade 
Fonte: Carbono Brasil (04/03/11) 
Por Fabiano Ávila 
 
Plano de cinco anos do governo estabelece crescimento anual de no máximo 4,24% no consumo, além de prometer aumentar a 
participação dos combustíveis renováveis na matriz energética dos atuais 8% para 11,4%. Leia mais 
 
 

GÁS 

Apesar de recentemente regulamentada, lei do gás não 
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atende ao mercado, afirma consultor 
Fonte: Gás Brasil (04/03/11) 
 
Em vigor há poucos meses, após mais de seis anos de discussões até a aprovação pelo Congresso em 2009 e a regulamentação 
em 2010, a lei do Gás (11.909) não condiz com a dinâmica do mercado e a tendência de o Brasil se tornar exportador do 
combustível em 2020. Leia mais 
 
 

ENTREVISTA 

Entrevista com Carlos Scaramuzza e Karen Suassuna do 
WWF Brasil 
Fonte: Mudanças Climáticas (04/03/11) 
 
Em entrevista, Carlos Scaramuzza e Karen Suassuna, superintendente de conservação e analista de Mudanças Climáticas do 
WWF Brasil, comentam alterações no código florestal, refutam a ideia de que investimento em uma economia de baixo carbono é 
perda econômica e incitam o país a forçar posições avançadas de outras nações em desenvolvimento. Leia mais 
 
 

MULTA 

Sequência de apagões rende multa recorde à Eletropaulo 
Fonte: Folha de S. Paulo (04/03/11) 
Por José Benedito da Silva 
 
Procon determina pagamento de R$ 4,7 milhões por problemas em SP 
 
Foi a maior penalidade já aplicada pelo órgão à concessionária de energia, que atende cerca de 6 milhões 
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A Eletropaulo foi multada ontem em R$ 4,7 milhões pela Fundação Procon-SP por conta de uma série de apagões registrados na 
cidade de São Paulo e na região metropolitana entre setembro de 2010 e fevereiro deste ano. 
Foi a maior multa já aplicada na história pelo órgão, ligado ao governo do Estado, à concessionária de energia, que atende cerca de 
6 milhões de usuários na região. 
Em 2010, a concessionária havia sido multada em R$ 2,7 milhões pelo mesmo motivo. Naquele mesmo ano, ela pagou uma outra 
multa, de R$ 2,3 milhões, por falhas no serviço em 2009, segundo Renan Ferraciolli, diretor de fiscalização do Procon-SP. 
A multa de ontem levou em conta, além das interrupções no fornecimento de energia, a "demora excessiva no restabelecimento" do 
serviço e o atendimento insuficiente prestado ao usuário pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). 
No final do ano passado, o restabelecimento de energia levou mais de 20 horas, como no apagão que atingiu o centro em 
setembro. Também naquele mês, um apagão deixou sem luz por mais de uma hora três shoppings -Pátio Higienópolis (centro), 
Bourbon e West Plaza (oeste). 
Em fevereiro deste ano, uma falha no sistema de transmissão deixou 2,5 milhões sem energia elétrica em ao menos três regiões de 
São Paulo e irritou o governo. 
O secretário de Estado de Energia, José Aníbal, atribuiu o problema à falta de investimentos, como a construção de uma 
subestação. 
A Eletropaulo foi convocada a esclarecer o episódio. Segundo Ferraciolli, todas as alegações foram analisadas, mas ficou 
evidenciada a responsabilidade da empresa. 
Segundo ele, o Código de Defesa do Consumidor diz que o serviço tem de ser "contínuo, adequado e eficiente". "Se fosse 
adequado, não enfrentaríamos tanto problema no fornecimento." 
Em nota, a Eletropaulo informou que está analisando o caso. A empresa tem 15 dias para recorrer. Segundo Ferraciolli, um 
processo pode levar de três a seis meses até a multa ser efetivamente paga. 
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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).  
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