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Campinas , 02 de Setembro de 2011. (Número 822 ) 

 

 

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 

 
Estágio no IPT 
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) abriu processo de seleção para 117 vagas de estágio remunerado a estudantes de curso de nível superior e 
técnico de diversas áreas profissionais. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 14 de setembro.  Mais informações: clique aqui. 
 
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, 
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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!  
 
 
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 
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Auditório ID2 – FEM/Unicamp – Campinas – SP 
Mais informações: clique aqui  
 
Palestrante: Prof. Giancarlo Pireddu 

 
A participação é gratuita, e as vagas limitadas!  
 

 

EVENTOS  

 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL  

Bioenergia: alternativas e avaliação de impactos no  Brasil e 
nos EUA  
 
15 de Setembro de 2011 
Às 9h 
Auditório do Instituto de Economia – Unicamp – Camp inas – SP 
 
Palestrantes:  
David Zilberman - Universidade da Califórnia em Berkeley 
Madhu Khanna - Universidade de Illinois 
José Maria Ferreira Jardim da Silveira - IE/UNICAMP 
 
 

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 – São Paulo – SP 
Mais informações: clique aqui . 
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Semana da Engenharia de Energia e o I Simpósio do C urso 
de Pós-Graduação em Energia da UFABC  
 
28 a 30 de Setembro de 2011 
Universidade Federal do ABC (UFABC) – Câmpus Santo André – SP 
Mais informações: clique aqui . 
 
 

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 
 

ENERGIA EÓLICA  

Energia Eólica: calibragem na medida certa 
Fonte: Agência Ambiente Energia (29/08/11) 
 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) quer aproveitar a corrente dos ventos para crescer com o serviço de calibração de 
anemômetros de copos para estações meteorológicas e parques eólicos. Vídeo mostra um pouco do trabalho. Assista ao vídeo 
 
 
ETANOL 

Petrobras terá mais prejuízo com menos álcool na ga solina  
Fonte: Folha Online (31/08/11) 
Por Tatiana Freitas  
 
A redução da mistura de álcool anidro à gasolina, de 25% para 20%, deve provocar novos prejuízos à Petrobras na área de refino. 
Leia mais 
 
 
BIOCOMBUSTÍVEIS 

Caminho das pedras 
Agência FAPESP (31/08/11) 
Por Elton Alisson, de Campos do Jordão  
 
Atualmente, não existem barreiras técnicas para a produção de biocombustíveis. Mas ainda há muitas oportunidades para melhorar 
fundamentalmente os processos para fabricá-los e diversificá-los. Leia mais 
 
 
ENERGIA EÓLICA  

Concorrência não gera preço menor de equipamento eó lico  
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Fonte: O Estado de S. Paulo (02/09/11)  
Por Anna Flávia Rochas 
 
A concorrência no setor de energia eólica tende a aumentar, mas os preços de equipamentos, que já são menores que os 
praticados para os leilões de 2010, não devem recuar mais por conta disso. Diante do crescimento da concorrência, muitos 
fabricantes estudam elevar suas capacidades de produção no país, aguardando os pedidos que certamente chegarão após os 
recentes leilões A-3 e de reserva. Leia mais 
 
 
DESMATAMENTO 

Maior parte da área desmatada da Amazônia vira past o  
Fonte: Portal Exame (02/09/11) 
Por Luana Lourenço 
 
Mais de 60% da área já desmatada na Amazônia foram transformados em pastos. A conclusão está em um levantamento divulgado 
hoje (2) e que, pela primeira vez, mapeou o uso das áreas desmatadas do bioma e mostrou o que foi feito com os 720 mil 
quilômetros quadrados de florestas derrubados até 2008 – uma área equivalente ao tamanho do Uruguai. A maior parte foi 
convertida para a pecuária. 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). 
 

 
 
 

 


