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Campinas , 16 de Dezembro de 2011. (Número 834 ) 

 

 

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 

UFABC abre edital para concurso público de professor na área de planejamento 
energético 
A Universidade Federal do ABC está com inscrições abertas para uma vaga de professor na área de planejamento energético (subárea: planejamento, 
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política e regulação). A inscrições vão até 06 de janeiro de 2012. Para mais informações, clique aqui.  

Especialização em Engenharia de Produção na UFSCar 
O Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas até 31 de janeiro de 2012 
para ingresso nos cursos de especialização lato sensu em Gestão Agroindustrial, Gestão da Produção e Gestão Organizacional e Recursos Humanos. 
Mais informações: www.latosensu.dep.ufscar.br ou (16) 3351-8237. 

Unesp/Guaratinguetá seleciona professores 
A Faculdade de Engenharia da Unesp/Guaratinguetá está com inscrições abertas para concurso público para seleção de docentes. São duas vagas para 
professores doutores, sendo uma para o Departamento de Energia e outra para o Departamento de Mecânica, e os prazos de inscrição vão até 20 e 22 
de dezembro, respectivamente. Para mais informações, acesse os editais Edital 175/2011 (Departamento de Energia) e Edital 176/2011 (Departamento 
de Mecânica).  

Programa “Bolsas Ibero-Americanas para Jovens Professores/Investigadores 
Unicamp/Santander” 
A Unicamp, por meio de sua Coordenadoria de Relações Internacionais – CORI e da Pró-Reitoria de Pesquisa – PRP, torna pública a seleção de 
QUATRO propostas para o Programa “BOLSAS IBERO-AMERICANAS PARA JOVENS PROFESSORES/INVESTIGADORES UNICAMP/SANTANDER”. 
As propostas deverão ser encaminhadas à CORI através do e-mail zem@reitoria.unicamp.br até 18/12/2011.  
Para mais informações, veja documento anexo. 

 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 
 

 

NIPEeventos  

 
 

II INOVA FV  
2º Workshop Inovação para o Estabelecimento do Setor d e Energia Solar 
Fotovoltaica no Brasil  
 
13 e 14 de Março de 2012 
Unicamp – Campinas – SP  
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EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES!  
 
 

WICaC 2012  
6th International Workshop on Hydrogen and Fuel Cells  
 
03 a 05 de Outubro de 2012 
Unicamp – Campinas – SP  
 
EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES! 
 

 

NOTÍCIAS 
 

CLIMA 

Para onde vamos só com boas intenções?  
Fonte: O Estado de S. Paulo (16/12/11) 
Por Washington Novaes 
 
O mundo das palavras é sempre muito fértil, costuma permitir interpretações diferentes para o mesmo objeto descrito - às vezes, 
até contraditórias entre elas. Quando esse mundo das palavras adentra o território da diplomacia, os resultados podem ser ainda 
mais surpreendentes - e este é o caso do desfecho da reunião da Convenção do Clima, no último domingo, em Durban. Como as 
negociações continuavam emperradas, a linguagem diplomática encarregou-se de superar as últimas resistências a uma 
declaração de intenções, considerada por muitos participantes e representantes de governos - inclusive o brasileiro - como um 
"documento histórico", em que "todos os países convergiram para o mesmo objetivo". Leia mais 
 
 

MERCADO 

Câmara de energia pedirá mais transparência à Aneel   
Fonte: Folha de S. Paulo (16/12/11) 
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Por Maria Cristina Frias  

A CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) levará à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) uma proposta 
para elevar a transparência de preços praticados no mercado livre de energia em contratos de grandes consumidores industriais. 
A câmara quer criar e divulgar um indicador de preços que abrangerá o valor de todas as transações. O índice deve ser mensal. 
A entidade informa que nenhum dado de contrato será divulgado individualmente. O número será consolidado. 
O mercado já caminha para uma maior transparência dos preços com a recente abertura de balcões de energia, entre eles, a Brix, 
que tem como sócio Eike Batista, e a recém formada BBCE. 
A abertura por meio dos novos balcões, porém, ainda não reflete a totalidade do mercado, pois só representa os contratos 
negociados nestas duas plataformas, segundo Luiz Barata, da CCEE. 
Para criar o indicador, a Aneel precisa determinar que se registrem os preços na câmara, segundo a CCEE. 
A câmara é uma associação composta por agentes do mercado e regulada pela Aneel. 
"Seria importante verificar com que frequência e atraso isso será oferecido", diz Flávio Cotellessa, da BBCE. 
"Os cálculos de uma plataforma de negociação, como se faz em Bolsa, diferem dos de uma de registro, que deve ter cuidado para 
não ser manipulada", diz Marcelo Mello, da Brix. A Aneel não comenta.  
"A divulgação dos números poderia auxiliar desde o cálculo da formação de preços de leilões até o planejamento dos 
consumidores" - Luiz Eduardo Barata Ferreira, presidente do conselho da CCEE.   
 
 

RECURSOS HÍDRICOS 

22 prioridades até 2015  
Fonte: Ambiente & Energia (16/12/11) 
 
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou esta semana a revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos com 22 
prioridades para o quadriênio 2012-2015. De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), é a primeira atualização do plano, 
lançado em 2006, para fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema 
Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (Singreh). O documento, que irá orientar a implementação do plano nos 
próximos quatro anos, foi elaborado por um grupo de trabalho formado por gestores e técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos 
e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e da Agência Nacional de Águas (ANA), a partir das propostas das 
consultas públicas nas 12 regiões hidrográficas brasileiras, ocorridas em 2010, e das recomendações da Câmara Técnica do Plano 
Nacional de Recursos Hídricos (CTPNRH). O plano traz informações sobre disponibilidade e qualidade das águas no país até o ano 
de 2020, além de indicar meios para que os vários usos do recurso natural possam ser atendidos de forma satisfatória. O 
documento PNRH – Prioridades 2012-2015 serviu de base para a elaboração do plano plurianual do governo federal do próximo 
quadriênio, definindo uma agenda transversal da água. 
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INCENTIVO 

Produtores de biodiesel terão abatimento de 50% do crédito 
de PIS/Cofins na compra de insumos  
Fonte: Infoenergia (16/12/11) 
 
Os produtores de biodiesel vão ter benefício de 50% do crédito de Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na compra de insumos. O valor poderá ser abatido de débitos nesses mesmos 
tributos na Receita Federal. Segundo o Fisco, com a mudança o governo terá uma renúncia fiscal de R$ 377 milhões por ano. A 
carga tributária de PIS/Cofins é 9,25% e já estava suspensa para a venda de insumos para produção de biodiesel. No entanto, a 
mudança resultará no crédito da metade do que seria recolhido, ou seja, 4,62% sobre o valor da aquisição. O benefício consta na 
Lei 12.546, publicada no Diário Oficial da União de hoje (15). Segundo o coordenador de tributos sobre a produção e comércio 
exterior, João Hamilton Rech, o objetivo é estimular e desenvolver a produção de biodiesel. “A medida visa a beneficiar pequenos 
produtores de insumos e estimular o mercado de biodiesel”. 

 
CLIMA E BIODIVERSIDADE 

NEPAM/Unicamp lidera rede colaborativa internaciona l sobre 
clima e biodiversidade 
Fonte: Portal Unicamp (13/12/11) 
Por Silvio Anunciação 
 
O Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam) da Unicamp está liderando a formação de uma rede colaborativa 
internacional em pesquisa sobre ambiente e sociedade. De domingo (11) até esta terça-feira (13), pesquisadores do Brasil, América 
Latina, Caribe, Espanha e Portugal discutiram a criação da Rede Ibero-Americana em Pesquisa nesta área, envolvendo 
principalmente o debate sobre mudanças climáticas e preservação da biodiversidade. 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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