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Campinas , 29 de Agosto de 2011. (Número 821 ) 

 

 

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 

 
Bolsas Santander Universidades 
Estão abertas até 30 de setembro de 2011 as inscrições para a segunda edição do Programa Fórmula Santander, que deverá beneficiar 100 estudantes 
do Brasil. O valor da bolsa de estudo concedida aos estudantes brasileiros de graduação e pós-graduação será de 5 mil euros. As bolsas poderão ser 
usadas pelos estudantes em uma das 955 instituições de ensino parceiras do Santander Universidades no mundo. Para mais informações e inscrições, 
clique aqui.  
 

Concursos e Processo Seletivo Docente - Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp – 
Limeira – SP  
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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 
• Empreendedorismo 
• Contabilidade, Análise de Custos, Controladoria 
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 BE-
Basic. As propostas devem ser submetidas até o dia 17 de outubro de 2011. 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/  
 

Novo prazo para envio dos trabalhos completos: 12 de setembro!  
A participação no evento é gratuita! Inscreva-se já!  
 



3

 
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 
Auditório ID2 – FEM/Unicamp – Campinas – SP 
Mais informações: clique aqui  
 
Palestrante: Prof. Giancarlo Pireddu 

 
A participação é gratuita, e as vagas limitadas!  
 

 

EVENTOS  

 

Fórum de Política Energética & Energy Strategic Bri efing  
 
30 de Agosto de 2011 
Windsor Excelsior Hotel - Rio de Janeiro - RJ 
Mais informações: clique aqui . 
 
 

Feira Internacional de Tecnologias Limpas e Renováv eis 
para Geração de Energia e Eficiência Energética 
 
15 a 17 de Setembro de 2011 
Centro de Exposições Imigrantes - Rodovia dos Imigr antes, km 1,5 - São Paulo – SP 
Mais informações: clique aqui . 
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V Jornada Científica da AB3E 
 
02 de Dezembro de 2011 
Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustí veis (IBP) - Rio de Janeiro - RJ 
Mais informações: anexo. 
 
 
ESDA2012 

The ASME 2012 11th Biennial Conference On Engineeri ng 
Systems Design And Analysis  
 
02 a 04 de Julho de 2012 
Ecole Centrale of Nantesin France – França 
Mais informações: clique aqui . 
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NOTÍCIAS 
 

BIOECONOMIA 

Políticas da bioeconomia 
Fonte: Agência FAPESP (24/08/11) 
Por Janaína Simões 
 
A importância das políticas públicas para a chamada bioeconomia, baseada no desenvolvimento e crescimento econômico, 
ambiental e socialmente sustentável, foi um dos temas debatidos em mesa-redonda 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). Leia mais 
 
 
ÁGUA 

Brasil integra experimento global sobre água 
Fonte: Agência Ambiente Energia (26/08/11 ) 
 
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) participa das atividades do pH do Planeta. O projeto faz parte do 
experimento global que integra uma série de ações e eventos propostos pela Unesco e pela União Internacional de Química Pura e 
Aplicada (IUPAC) em todo o mundo durante o Ano Internacional da Química (AIQ) 2011. As ações são coordenadas e estimuladas 
pelas entidades representativas da química brasileira e apoiadas por universidades, instituições de pesquisa, fundações e entidades 
de amparo à pesquisa (FAPs) e secretarias estaduais e municipais, dentro do lema “Química para um mundo melhor”. A Sociedade 
Brasileira de Química e o MCTI distribuirão 25 mil kits do experimento para as escolas públicas do país, especialmente para o 
ensino médio e para os últimos anos do ensino fundamental. Leia mais 
 
 
ETANOL 

Petrobras e Tereos investirão em destilaria na Áfri ca 
Fonte: Estadão Online (26/08/11) 
Por Gustavo Porto 
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A Tereos Internacional e a Petrobras Biocombustível deverão definir, até o início de 2012, o investimento necessário para a 
construção de uma destilaria de etanol em Moçambique, onde as companhias já têm unidade produtora de açúcar da Guarani S/A. 
De acordo com o presidente da Petrobras Biocombustível, Miguel Rossetto, o único entrave para a definição do investimento é a 
criação do marco regulatório para a mistura do etanol à gasolina por parte do governo moçambicano. Leia mais 
 
 
BIOCOMBUSTÍVEIS 

Universidade de Nottingham busca parcerias em segur ança 
alimentar e biocombustíveis 
Fonte: Portal Unicamp (26/08/11) 
Por Luiz Sugimoto 
 
O professor Leandro Tessler, responsável pela Coordenadoria de Relações Institucionais e Internacionais (Cori) da Unicamp, 
recepcionou na manhã desta sexta-feira (26) três visitantes da Universidade de Nottingham (Reino Unido): Sacha Mooney, 
professor associado de física do solo; Michèle Clarke, professora de biocombustíveis, biorresíduos e mudança climática; e Helen 
West, professora de ecologia microbiana, meio ambiente e medicamentos veterinários. Eles vieram conhecer os projetos de 
pesquisa e de internacionalização da Unicamp, com o objetivo de discutir colaborações entre as duas universidades. Leia mais 
 
 
ETANOL SUSTENTÁVEL  

Brasil lidera a produção mundial do etanol de cana.  IPT 
pesquisa sustentabilidade ambiental para expansão d o setor 
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT (2 9/08/11) 
 
Equipes do Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas do IPT, o Cetae, têm experiência e tradição no campo de avaliações 
de impactos ambientais em obras de engenharia. Seus pesquisadores estão familiarizados com diversas ferramentas de análise 
para esta finalidade, o que não chega a ser novidade. O que há de novo na área é a busca da pesquisadora Amarílis Gallardo, do 
Laboratório de Recursos Hídricos e Avaliação Geoambiental do Cetae, pelo uso adequado de uma ferramenta que permita avaliar 
os impactos ambientais na tomada de decisões estratégicas, como no caso da expansão da cultura canavieira para a produção de 
etanol. “Trata-se do instrumento de ‘Avaliação Ambiental Estratégica’(AAE), cujo marco regulatório mais importante é sua adoção 
pela Comunidade Europeia em 2001 para avaliar as consequências ambientais de planos e programas. O Brasil também conta com 
algumas iniciativas nesta direção, estimuladas principalmente por agências internacionais de financiamento como o Banco Mundial 
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e o BID ou, ainda, automotivadas.” 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). 
 

 

 
 

 


