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Campinas , 13 de Janeiro de 2012. (Número 836 ) 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AVISO IMPORTANTE 
 
O NIPE/Unicamp não utiliza mais os números (19) 7924-5989 / 7824-1737 / 7824-4819 / 7824-1054. 
 
Veja os atuais telefones do Núcleo: 
 
Coordenação: (19) 3521-1242 
Secretaria: (19) 3521-1720 / 3521-1244 / 3521-1240 
Setor de Convênios: (19) 3521-1243 
Setor de Divulgação e Eventos: (19) 3521-1718 
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MURAL 

OPORTUNIDADES 

Oportunidade de bolsas-sanduíche na Alemanha na área de fontes renováveis de energia 
e eficiência energética 
O projeto “Condições da estrutura de políticas e legislação para aumentar a contribuição de fontes renováveis de energia e eficiência energética”, 
coordenado pelo professor Gilberto De Martino Jannuzzi, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, está oferecendo bolsas-sanduíche de 
graduação, doutorado e pós-doutorado na Alemanha. O projeto, desenvolvido dentro do Programa Novas Parcerias (NoPa) da CAPES, tem o objetivo de 
intensificar o diálogo entre pesquisadores atuantes na área de energia, assim como profissionais da área, do Brasil e da Alemanha. Essa intensificação 
visa discutir os antecedentes e as experiências de incentivo às fontes renováveis de energia e eficiência energética em ambos os países (assim como na 
União Europeia e no Mercosul). Os interessados devem enviar seu CV para o e-mail jannuzzi@fem.unicamp.br até o dia 31 de janeiro de 2012.  

Eletrosul abre chamada para projetos de P&D 
A Eletrosul recebe, até o dia 27 de janeiro de 2012, propostas de projetos de pesquisa e desenvolvimento. O edital objetiva atender a demanda para a 
elaboração de seis projetos em áreas como operação, manutenção, transmissão de energia, meio ambiente e célula a  combustível. Para acessar o 
edital, clique aqui.  

Celesc Distribuição abre chamada para projetos de P&D 
A Celesc Distribuição abriu chamada para apresentação de projetos visando atender 19 temas estratégicos da área de P&D, dentre eles 
Sustentabilidade, estratégias de minimização de impactos ambientais. Para acessar o edital, clique aqui. 

Schneider Electric tem vagas  
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) recruta candidatos para estágio oferecido pela Schneider Electric, especialista global na gestão de 
energia. Podem se inscrever estudantes do penúltimo ou último ano dos cursos de engenharia (elétrica, eletrônica, controle e automação, computação e 
mecatrônica), administração, economia e das áreas técnicas (eletrotécnica, eletrônica e computação). É necessário conhecer o pacote Office e ter inglês 
no mínimo intermediário. Os selecionados atuarão nas unidades de Santo Amaro e Jurubatuba, na cidade de São Paulo. Interessados devem entrar em 
contato com o CIEE, pelo telefone (11) 3046.8220, até 31 de janeiro. (Fonte: O Estado de S. Paulo – 08/01/12) 

Programa Ciência sem Fronteiras - bolsas de pós-graduação e pós doutorado no exterior 
Estão abertas as chamadas para bolsas de pós-graduação e pós doutorado no exterior no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras - CNPq/CAPES. 
Dentre as áreas prioritárias estão engenharias e demais áreas tecnológicas; ciências exatas e da terra; petróleo, gás e carvão mineral; energias 
renováveis; tecnologias de prevenção e mitigação de desastres naturais. Para mais informações sobre as chamadas, clique aqui.  



3

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. 

Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

NIPEeventos  

 

COURSE: Smart Grids and Distributed Supply Scenario  
 
03 e 04 de Fevereiro de 2012 
Sala Multimídia do NIPE/Unicamp  – Campinas – SP  
 
A programação segue anexa! O custo de participação é de R$60,00.  
Para se inscrever, clique aqui .  
  
*O curso será realizado em inglês, sem tradução sim ultânea.  
 
 

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 
Auditório da Faculdade de Ciências Médicas – Unicam p – Campinas – SP  
 
EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES!  
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WICaC 2012  
6th International Workshop on Hydrogen and Fuel Cells  
 
03 a 05 de Outubro de 2012 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP  
 
EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES! 
 

 
Eventos  

 
CURSO DE EXTENSÃO 
Engenharia de Produção Sucroalcooleira 
                          
Início / Duração: 10/02/2012 / 09 Meses  (totalizando 220 horas) 
Programa: 02 Módulos / 12 Disciplinas e 04 Visitas Técnicas 
Aulas: Bi-semanais (6ªfeira: das 18h às 22h) e (Sábados: das 7:15h às 19:15h) 
 
As inscrições vão até 05 de fevereiro de 2012!  
Para se inscrever, clique aqui .  
 
Mais informações: Prof: Renato (rwvfeq0600@gmail.com / (19) 916437-14) ou Fernando / Osmar – Secretaria de Extensão da 

Faculdade de Engenharia Química da Unicamp (extensao@feq.unicamp.br / (19) 3521-4133)                             

 
XX SENDI – Seminário Nacional de Distribuição de En ergia 
Elétrica  
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22 a 26 de Outubro de 2012  
Centro de Convenções Sulamérica – Rio de Janeiro – RJ  
Mais informações: clique aqui  
 

 

NOTÍCIAS 
 

NOVA COORDENAÇÃO   
NIPE/Unicamp tem novo coordenador 
Fonte: Setor de Divulgação e Eventos NIPE/Unicamp ( Jan/12)  

O professor Luís Augusto Barbosa Cortez, da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, é o novo coordenador do Núcleo 
Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE), também da Unicamp. Cortez foi escolhido pelo Reitor da Universidade, 
professor Fernando Ferreira Costa, a partir de listra tríplice encaminhada pelo Conselho Científico do Núcleo. O mandato do 
professor Cortez vai até dezembro de 2013, podendo ser prorrogado para mais dois anos.  

 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

INEE disponibiliza tradução de protocolo  
Fonte: Ambiente Energia (09/01/12) 

O Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE) disponibilizou Protocolo Internacional de Medição, Verificação e Performance 
PIMVP 2010 – Conceitos e Opções para a Determinação de Economias de Energia e de Água. A versão é uma tradução do 
“International Performance Measurement and Verification Protocol – Volume 1 – September 2010”. O documento original foi 
desenvolvido pela EVO – Efficiency Valuation Organization, organização internacional sem fins lucrativos, dedicada à criação de 
ferramentas de medição e verificação para eficiência energética. Para fazer o download da versão traduzida, clique aqui. 

 
INCENTIVO 

BNDES cria programa para incentivar a produção de c ana-de-
açúcar por meio de financiamentos à renovação dos 
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canaviais antigos  
Fonte: CBN (11/01/12) 

Entrevista com professor Luís Augusto Barbosa Cortez, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) 
da Unicamp. Clique aqui para ouvir a entrevista.  
 
 
JOINT VENTURE 

MPX, de Eike, fecha parceria com grupo alemão de en ergia  
Fonte: Folha on line (11/01/12) 

A empresa de energia MPX, do grupo de Eike Batista, anunciou nesta quarta-feira a formação de uma joint venture com a elétrica 
alemã E.ON, que formará a maior empresa privada de energia do Brasil. Pelo acordo, que confirma informação da Reuters 
publicada na terça-feira, a MPX vai levantar R$ 1 bilhão por meio de aumento de capital em que a E.ON vai participar no final com 
cerca de R$ 850 milhões. Com isso, a elétrica alemã assumirá participação de 10% na empresa. 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). 
 

 
 
 

 


