
 
 

 

Campinas,04 de Abril de 2011. (Número 780)  
 

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. 
 

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 – Campinas – São Paulo  
 

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR AS APRESENTAÇÕES REALIZADAS 
DURANTE O EVENTO!  
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MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Trainee em Engenharia Civil 
Atuar no acompanhamento da área de novos negócios, elaboração de planilhas e relatórios, relacionamento com clientes externos e internos da área. 
Mais informações: anexo.  

 

Oportunidade Sênior Engineer 
Oportunidade para engenheiro sênior especializado na área de energia. Mais informações: anexo. 

 

Oportunidade para Coordenador Técnico – Projeto Ministério do Meio Ambiente 
Mais informações: anexo. 

 

Terceira Chamada de Propostas de Pesquisa Acordo de Cooperação FAPESP-FACEPE - 
Mudança Climática Global 
Seleção de projetos de pesquisa científica e tecnológica cooperativos e intercâmbio de pesquisadores e estudantes no campo das ciências agronômicas, 
ciências da vida, ciências exatas, ciências sociais e engenharias. Prazo: 14/04/2011. Mais informações, clique aqui. 

 

FAPESP lança chamada para Pronex 
A FAPESP e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), por intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
lançam chamada de propostas de pesquisa no âmbito do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência (Pronex). As propostas serão recebidas até o dia 
13 de maio de 2011. A publicação dos resultados do processo de análise e seleção será feita a partir de 13 de setembro. 
Mais informações sobre a chamada: www.fapesp.br/materia/6165  

 

Agência de Inovação lança Desafio Unicamp 2011 
A Agência de Inovação Inova Unicamp lança uma competição de modelos de negócios a serem elaborados a partir de tecnologias desenvolvidas na 
Universidade (patentes e softwares). Trata-se do Desafio Unicamp 2011 de inovação tecnológica, que tem como objetivo o estímulo ao 
empreendedorismo por meio da criação de novos negócios de base tecnológica. Mais informações clique aqui. 
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Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

 

Workshop Responsabilidade Socioambiental  
no Setor Energético  
 
08 e 09 de Junho de 2011 
Unicamp – Campinas – São Paulo 
 

EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES!  
 

 

EVENTOS  
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SEMINÁRIO ENERGIA LIMPA 

Conhecimento, Sustentabilidade e Integração 
 
04 e 05 de Abril de 2011 
Centro de eventos da UFSC – Florianópolis – SC 
Mais informações: clique aqui 
 
 

LANÇAMENTO DE LIVRO 

Comportamento do Grande Consumidor de Energia Elétrica 
 
07 de Abril de 2011 
Livraria Cultura – Bourbon Shopping – São Paulo – SP 
Às 19h 
Autora: Ana Lúcia Rodrigues da Silva 
 
 

Workshop Inventário Corporativo de Emissões de GEE 
 
09 de Abril de 2011 
Apimec/Rio – Rio de Janeiro – RJ 
Mais informações: http://www.ambienteenergia.com.br/gee/  
 
 

Semana da Bioenergia no Brasil 
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26 de Junho a 02 de Julho de 2011 
Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Botucatu - SP 
Mais informações: www.fepaf.org.br/Cont_Default.aspx?curso=624 
 
 

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/  
 

 

NOTÍCIAS 
 

 

AQUECIMENTO GLOBAL 

Cidades serão 'campos de batalha' em luta contra 
aquecimento, diz ONU 
Fonte: BBC Brasil (30/03/11) 
Por Mark Kinver 
 
As áreas urbanas deverão se transformar em campos de batalha dos esforços para combater a mudança climática, segundo uma 
avaliação da ONU. Leia mais 
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POLÍTICA ENERGÉTICA 

Brasil não vai mudar política energética devido à Fukushima 
Fonte: Exame (01/04/11) 
 
Ministro Antonio Patriota disse que acidente nuclear no Japão não vai interferir nos planos brasileiros para o setor. Leia mais 
 
 

TERMELÉTRICAS 

Além das termelétricas 
Fonte: Revista Brasil Energia (01/04/11) 
 
Concluída a implantação de 43 km de redes para atender sete termelétricas em Manaus, a Cigás começa agora a planejar sua 
expansão rumo ao mercado não termelétrico. A companhia pretende iniciar o fornecimento às primeiras indústrias da capital do 
Amazonas ainda este ano, atingindo vendas para o segmento de 40 mil m3/dia em dois anos. Leia mais 
 
 

CO2 

Província chinesa terá mercado de CO2 nos próximos anos 
Fonte: Carbono Brasil (04/04/11) 
Por David Stanway 
 
A região de Guangdong na China pretende estabelecer um mercado de carbono a nível provincial dentro de três a cinco anos 
visando cumprir sua meta compulsória de redução das emissões de dióxido de carbono (CO2), divulgou a mídia local no sábado. 
Leia mais 
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POLÍTICA ENERGÉTICA 

Conselho de Política Energética realiza primeira reunião 
Fonte: Agência FAPESP (04/04/11) 
 
O Conselho Estadual de Política Energética (Cepe) realizou, em 30 de março, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, sua 
primeira reunião. Leia mais 
 
 

ENERGIA 

Um caminho para a geração de pequeno porte? 
Fonte: Agência Ambiente Energia (04/04/11) 
 
A conexão da geração de pequeno porte a partir de fontes de energia incentivadas na rede de distribuição está na pauta da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Depois da consulta pública entre setembro e novembro de 2010, este ano a Aneel pretende 
realizar audiência pública para debater uma minuta de resolução com propostas mudanças nas normas atuais. O primeiro passo já 
foi dado, com a publicação, no mês de fevereiro, de nota técnica sobre a consulta pública, cujo objetivo é reduzir as barreiras 
regulatórias existentes para conexão deste tipo de geração. 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).  
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