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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.

MURAL
OPORTUNIDADES
Concursos e Processo Seletivo Docente - Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp –
Limeira – SP
Há vagas para os cursos de Bacharelado em Gestão, nas áreas de:
• Gestão de Recursos Humanos
• Matemática Financeira, Mercado Financeiro e de Capitais e Gestão Financeira
• Gestão de Políticas Públicas
• Gestão de Comércio Internacional
• Gestão do Agronegócio
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• Empreendedorismo
• Contabilidade, Análise de Custos, Controladoria
Mais informações: clique aqui.

Inscrição para bolsa de pós-doc em produção de álcool e mudanças climáticas vai até dia
24 de Agosto
O Instituto de Economia (IE), o Núcleo de Pesquisas em Alimentação (Nepam) e o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à
Agricultura (Cepagri) estão selecionando um pesquisador para uma bolsa de pós-doutorado na área de produção de álcool e mudanças climáticas
globais. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de agosto. O valor da bolsa, para um período de 24 meses, é de R$ 5. 333,40. Mais informações:
clique aqui.

FAPESP e BE-Basic, da Holanda, abrem chamada
A FAPESP e o BE-Basic Consortium, da Holanda, lançam chamada pública de propostas de pesquisas no âmbito do acordo de cooperação entre as
instituições. O montante total de recursos disponíveis para as propostas selecionadas é de US$ 2 milhões, igualmente distribuídos entre FAPESP e BEBasic. As propostas devem ser submetidas até o dia 17 de outubro de 2011. Mais informações: clique aqui.

Unesco e governo do Japão oferecem bolsas de doutorado
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em parceria com o governo do Japão, abriu inscrições para o
Programa de Investigação em Doutorado. O tema a ser desenvolvido é Meio Ambiente, com foco em estudos relacionados à água. O projeto de pesquisa
será desenvolvido entre setembro de 2012 e dezembro de 2013. As inscrições deverão ser feitas até o dia 13 de janeiro de 2012 (Fonte Agência
FAPESP – 20/07/11). Para mais informações, clique aqui.

Veja mais oportunidades no site do NIPE!

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE

IX BRAZIL-JAPAN INTERNATIONAL WORKSHOP
Society, Energy and Environment
22 e 23 de Setembro de 2011
Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: http://www.nipeunicamp.org.br/brasiljapao/
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As inscrições com desconto vão até 15 de setembro de 2011!
O evento já tem várias presenças confirmadas, dentre elas o dr. Katsuhiko Haga - Representante Chefe da JICA (Japan
International Cooperation Agency) no Brasil, dr. Pedro Mizutani - Vice-Presidente Executivo da Raízen, dr. Osvaldo Kawakami Diretor Geral da Petrobras no Japão e dr. Shigeaki Ueki, ex-Ministro de Minas e Energia no governo Ernesto Geisel (1974-1979) e
ex-presidente da Petrobras. Clique aqui para acessar a programação completa.

PALESTRA INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO

Método de avaliação econômica através de planos de
negócio: Caso de Promoção de Economia de Energia
28 de setembro de 2011 – Às 14:30h
Auditório ID2 – FEM/Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: anexo.
Palestrante
Prof. Giancarlo Pireddu
Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitavi dell'Universtità di Pavia

A participação é gratuita!
EVENTOS

II Workshop Internacional sobre Usinas Solar Termoelétricas
22 e 23 de Agosto de 2011
Recife – PE
Mais informações: clique aqui.
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Fórum de Política Energética & Energy Strategic Briefing
30 de Agosto de 2011
Windsor Excelsior Hotel - Rio de Janeiro - RJ
Mais informações: clique aqui.

Feira Internacional de Tecnologias Limpas e Renováveis
para Geração de Energia e Eficiência Energética
15 a 17 de Setembro de 2011
Centro de Exposições Imigrantes - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - São Paulo – SP
Mais informações: clique aqui.
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NOTÍCIAS
CONCESSÕES

Especialistas analisam aspectos legais do vencimento das
concessões
Fonte: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP (15/08/11)
Prorrogações consecutivas é fator preocupante que fere o principio da relação econômica-financeira e a própria Constituição
Federal. Leia mais

LEILÕES

O Planejamento e os Leilões para Contratação de Energia do
Setor Elétrico Brasileiro
Fonte: Grupo de Estudos do Setor Elétrico – UFRJ (16/08/11)
Nova rodada de leilões de energia nova será realizada dias 17 e 18 de agosto com participação expressiva de várias fontes, com
projetos inscritos que superam em muito a demanda que será contratada para entrega a partir de 2014. Estes dados permitem
afirmar que os leilões vêm sendo aprimorados e demonstrando sua eficiência como um dos principais instrumentos do
planejamento do SEB – setor elétrico brasileiro. Neste sentido, o objetivo deste pequeno e objetivo artigo é analisar duas questões
que vêm sendo apontadas como merecedoras de ajustes – leilões genéricos e vetor locacional. Leia mais

POLÍTICAS PÚBLICAS

Políticas públicas para pesquisa nos EUA
Fonte: Agência FAPESP (18/08/11)
Por Janaína Simões
Um dos especialistas convidados na Conferência Brasileira de Ciência e Tecnologia em Bioenergia (Brazilian Bioenergy Science
and Technology Conference – BBEST), realizada de 14 a 18 de agosto em Campos do Jordão (SP), falou sobre as políticas
5

públicas para pesquisa nos Estados Unidos. Leia mais

POLÍTICA ENERGÉTICA

Uma política energética para o desenvolvimento sustentável
Fonte: Agência Ambiente Energia (22/08/11)
Por Pietro Erber - diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE) e diretor presidente da Associação Brasileira
de Veículos Elétricos (ABVE)
Uma política econômica voltada para a sustentabilidade do desenvolvimento tanto priorizará o uso eficiente dos fatores de produção
quanto o meio ambiente. Este, por constituir fonte de alguns desses fatores e, eventualmente, limitador de seu emprego, assume
caráter semelhante. Portanto, propõe-se que a política energética seja orientada para dois objetivos fundamentais e prioritários: a
eficiência energética e a redução dos impactos ambientais, ambos relevantes para a sustentabilidade e a competitividade das
soluções adotadas para atender aos requisitos de energia do país. 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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