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MURAL 

OPORTUNIDADES 

 
Transpetro abre seleção e concurso 
A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), subsidiária da Petrobras, abriu processo seletivo para 322 vagas para a Marinha Mercante. Serão cadastrados 
175 candidatos para 2º oficial de náutica, dos quais 152 para admissão imediata, e 147 candidatos para 2º oficial de máquinas, dos quais 128 para 
admissão imediata. A atuação é no Rio de Janeiro. Para mais informações, clique aqui. A empresa também abriu concurso para 145 vagas em cargos de 
nível médio e superior. Clique aqui, para informações.  
 

Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 
 

 

http://www.nipeunicamp.org.br/
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/02/transpetro-abre-selecao-para-602-vagas.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/04/transpetro-abre-concurso-para-145-vagas.html
http://www.nipeunicamp.org.br/


 

NIPEeventos  

 

III WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2012  
Perspectivas das Atividades Nucleares no Brasil: Medicina, Segurança, 
Direito Nuclear e Agricultura 
 
23 e 24 de Agosto de 2012 
Anfiteatro da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp – Campinas – SP  
Promoção e Realização: FEQ/Unicamp e IPEN/CNEN 
 

EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES! 
 
 

WICaC 2012  
6th International Workshop on Hydrogen and Fuel Cells 
 
03 a 06 de Outubro de 2012 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP  
Promoção e Realização: CENEH e LH2/IFGW/Unicamp 
 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS: 16 DE JULHO DE 2012! 
EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES! 
 
 

   



AGRENER GD 2013  
9º Congresso sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural 
 
15 a 17 de Maio de 2013 
Universidade Federal de Itajubá (Unifei) – Itajubá – MG  
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, CERPCH e IRN/Unifei 
 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS: 31 DE OUTUBRO DE 2012! 
EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES! 
 

 

Eventos  

 

4º SEMINÁRIO BIOENERGIA 
Desafios e Oportunidades de Negócios 
 
01 de Junho de 2012 
Auditório Prof. Romeu Landi – POLI/USP – São Paulo - SP 
Mais informações: clique aqui. 
 
 
 
 
 
 

http://cenbio.iee.usp.br/destaques/2012/eventocenbio2012.htm


VIII CBPE  
8º Congresso Brasileiro de Planejamento Energético  
Energia para o Século XXI: Sociedade e Desenvolvimento 
 
12 a 15 de Agosto de 2012 
UTFPR – Campus Curitiba – Sede Central – Curitiba – PR 
Mais informações: clique aqui 
 
 

IV Congresso Brasileiro de Energia Solar (IV CBENS) e V 
Conferência Latino Americana da ISES 
 
18 a 21 de Setembro de 2012 
São Paulo – SP 
Mais informações: clique aqui 
 
 

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

http://www.sbpe.org.br/viii-cbpe/
http://www.ivcbens.com.br/
http://www.sendi.org.br/trabalhos-tecnicos.asp


 

NOTÍCIAS 
 

NORMAS TÉCNICAS 

Acesso a British Standard Online 
Fonte: Sistema de Bibliotecas da Unicamp (27/04/12) 
 
Foi assinado para os pesquisadores da Unicamp o acesso a British Standard Online (BSOL) da British Standards Institution. 
O acesso está liberado a partir dos computadores que estejam ligados na rede da Unicamp sem a necessidade de senha. 
O acesso fora da Unicamp é facultado somente para quem possui autorização para o Acesso Residencial. 
Link de acesso: Programa de Acesso à Informação Eletrônica (PAIe): http://www.sbu.unicamp.br/pai-e ou diretamente na página da 
BSOL: https://bsol.bsigroup.com. 
 
 

DISTRIBUIDORAS 

ANEEL publica o ranking de qualidade do serviço das 
distribuidoras de energia do país 
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (30/04/12) 
 
Pela primeira vez, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) publica o ranking das distribuidoras de energia do país em 
relação à qualidade do serviço prestado. No período de janeiro a dezembro de 2011, foram avaliadas todas as 63 distribuidoras 
divididas em dois grupos, sendo 33 no mercado anual de energia com mais de 1 TWh (terawatt hora), e 30 no mercado anual 
abaixo de 1 TWh. No mercado maior, as piores colocadas estão na região Sudeste, Norte e Nordeste. A concessionária LIGHT, que 
presta o serviço na região metropolitana do Rio de Janeiro, ficou em 31º, seguida da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), 32º, 
e da Centrais Elétricas do Pará (CELPA), 33º, com a pior colocação. Leia mais 
 

http://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/acesso_remoto_vpn
http://www.sbu.unicamp.br/pai-e
https://bsol.bsigroup.com/
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=5526&id_area=90


ENERGIA 

Os ingredientes que faltam 
Fonte: Estadão Online (01/05/12) 
Por Adriano Pires e Abel Holtz - respectivamente, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) e engenheiro, 
consultor na área de Energia e Negócios - O Estado de S. Paulo 
 
Nas discussões que se travam sobre a renovação das concessões no setor elétrico, apesar de o governo apontar para o caminho 
da prorrogação, alguns ingredientes têm de ser levados em conta para que o processo venha a ser justo para os consumidores, que 
almejam a modicidade tarifária e, sobretudo, a garantia do suprimento de energia elétrica; e para os concessionários, que precisam 
continuar investindo ou que pretendam vender a sua concessão. Leia mais 
 
 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

FAPESP e BP Biocombustíveis assinam acordo para 
estimular pesquisas 
Fonte: Agência FAPESP (02/05/12) 
Por Karina Toledo 
 
A FAPESP e a empresa BP Biocombustíveis assinaram no dia 27 de abril um acordo de cooperação para estimular o 
desenvolvimento científico e tecnológico na área de biocombustíveis. Leia mais 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,os-ingredientes-que-faltam-,867311,0.htm
http://agencia.fapesp.br/15525


ENERGIA 

Bolívia nacionaliza empresa do setor de transmissão de 
energia 
Fonte: Jornal da Energia (02/05/12) 
Por Luciano Costa  
 
O presidente boliviano Evo Moralez anunciou nesta terça-feira (1/5), Dia do Trabalho, a nacionalização das ações da empresa Red 
Eléctrica Internacional, responsável pela operação de um grande volume de linhas de transmissão no país. A companhia é 
subsidiária do grupo espanhol Red Eléctrica Española, que também tem operações no Peru. Leia mais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jornaldaenergia.com.br/ler_noticia.php?id_noticia=9748


AQUECIMENTO GLOBAL 

'Sem inovação, nunca resolveremos o aquecimento global', 
diz autor de 'O Ambientalista Cético'  
Fonte: Folha Online (03/05/12) 
Por Fernanda Favaro 
 
Ele já foi persona non grata entre os ambientalistas por defender, no auge da histeria em torno das mudanças climáticas, que os 
governos investissem no combate à pobreza em vez de seguir o que chama de a "estrada velha e falha" do Protocolo de Kyoto. 
Agora, Bjorn Lomborg, autor do controverso "O Ambientalista Cético", volta à cena com propostas para combater os efeitos do 
aquecimento global --o qual sempre reconheceu como "um problema real", diz. 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). 

 

 
 

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/1084618-sem-inovacao-nunca-resolveremos-o-aquecimento-global-diz-autor-de-o-ambientalista-cetico.shtml

