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Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis na íntegra no site do NIPE: www.nipeunicamp.org.br  
 
 

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

Concurso Professor Doutor FEEC/Unicamp  
Fica prorrogado por mais trinta (30) dias, a partir de 03-05-2012, o prazo para recebimento das inscrições para o concurso público de provas e títulos, 
para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, nível MS-3, na Área de Eletrônica, Microeletrônica e Optoeletrônica, disciplinas EE300 – 
Fundamentos da Física Moderna, EE530 – Eletrônica Básica I, EE531 – Laboratório de Eletrônica Básica I, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação da Universidade Estadual de Campinas. O Edital a que se refere o concurso foi publicado no DOE de 30-03-2012, páginas 183 e 185. (Proc. 
nº 29-P-27910-2011). Para ler o DOE, clique aqui. 

 

Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

http://www.nipeunicamp.org.br/
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/DO/GatewayPDF.aspx?pagina=183&caderno=Executivo%20I&data=30/03/2012&link=/2012/executivo%20secao%20i/marco/30/pag_0183_59O3L7MA0O1I1eA1EIGKFA0QS1Q.pdf&paginaordenacao=100183
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  

 

CURSO 
Redação de Artigos Científicos em Inglês - IEL - 0183 
 

12 de Maio a 30 de Junho de 2012 
Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp - Campinas - SP 
Mais informações: anexo. 
 
 

LANÇAMENTOS DE LIVROS 
"Governança da Ordem Ambiental Internacional e Inclusão Social" e  
"A Sustentabilidade Socioambiental: Diversidade e Cooperação" 



 

16 de Maio de 2012 
Livraria da Vila da Fradique - Rua Fradique Coutinho, 915 - Pinheiros – São Paulo – SP 
 
 

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 
 
 

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 
 
 

http://cenbio.iee.usp.br/destaques/2012/eventocenbio2012.htm
http://www.sbpe.org.br/viii-cbpe/


 

NOTÍCIAS 
 

REVISTA 

Revista Brasileira de Bioenergia 
Fonte: Centro Nacional de Referência em Biomassa – CENBIO (04/05/12) 
 

O tema da reportagem de capa da décima quarta edição da Revista Brasileira de Bioenergia é a possibilidade de geração de 
energia e renda a partir do tratamento de resíduos rurais. O tratamento destes resíduos, além de contribuir para a redução da 
quantidade disposta de lixo, também pode servir como fonte de biogás a ser queimado para fins energéticos. Leia mais 

 

 

MEIO AMBIENTE 

A conta da natureza 
Fonte: Jornal da Unicamp (07 de maio de 2012 a 13 de maio de 2012 – ANO 2012 – Nº 525) 
Por Maria Alice da Cruz 
 

Linhas de pesquisas analisam as relações entre população, ambiente e mudanças climáticas 
 
Eventos naturais extremos, como a chuva que vitimou várias pessoas entre março e abril deste ano, em Teresópolis (RJ), mesmo 
após a tragédia que atingiu a região serrana fluminense no ano passado, exigem novos olhares para os estudos da dinâmica 
populacional. As transformações que se apresentam nos últimos anos, incluindo atividades econômicas e mudanças climáticas, 
sugerem inovações nas pesquisas sobre população e ambiente, inserindo novos componentes importantes para compreender essa 
relação. Há 15 anos, o professor e demógrafo Daniel Hogan, falecido em abril de 2010, sugeria a inserção das mudanças 
ambientais globais como forma de tornar mais eficientes os resultados de pesquisas sobre dinâmica demográfica. Seus passos 
nessa linha de pesquisa, iniciados há 30 anos com a fundação do Núcleo de Estudos da População (Nepo) da Unicamp, continuam 
a ser seguidos por 20 estudiosos do grupo População e Ambiente do núcleo, de acordo com o sociólogo e doutor em demografia 

http://cenbio.iee.usp.br/destaques/2012/rbb14.htm


Roberto Luiz do Carmo, um dos coordenadores do grupo, ao lado do professor Alvaro de Oliveira D’Antona. Além das discussões 
sobre mudanças climáticas e suas relações com a dinâmica social e demográfica, existe uma série de outros aspectos da relação 
entre população e ambiente em estudo, como por exemplo, os processos de mudança no uso e ocupação da terra em várias partes 
do país, o processo de urbanização e suas decorrências, a redistribuição espacial da população e sua conexão com os processos 
ambientais. Leia mais 

 
 

LEILÕES 

Falta de reservatório pode limitar energia renovável, diz 
Aneel 
Fonte: Folha on line (09/05/12) 
 
A ausência de novas usinas hidrelétricas com reservatórios de armazenamento no sistema elétrico poderá limitar a expansão de 
outras novas fontes de energia renováveis, na medida em que cria necessidade de operação de usinas termelétricas na base, disse 
o diretor geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), Nelson Hubner, nesta quarta-feira.  
"Não tem solar e eólica puras se não tiver reservatório hídrico", disse Hubner durante evento da Business News Americas, em São 
Paulo. Ele lembrou que os reservatórios das hidrelétricas são como "baterias" que dão segurança ao sistema.  
Em outros países sem capacidade de geração hidrelétrica, as usinas térmicas têm o papel de gerar energia quando não há vento 
ou sol para geração de renováveis, explicou Hubner. Leia mais 
 
 

INOVAÇÃO 

Pesquisadores desenvolvem novas ligas metálicas  
Fonte: Agência FAPESP (09/05/12) 
Por Elton Alisson 
 
Uma liga de magnésio com estrutura em escala nanométrica (da bilionésima parte do metro) capaz de absorver e aprisionar 

http://www.unicamp.br/unicamp/ju/525/conta-da-natureza
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1087868-falta-de-reservatorio-pode-limitar-energia-renovavel-diz-aneel.shtml


hidrogênio de forma segura, liberando-o somente quando aquecida. E uma liga metálica que possui maior resistência à corrosão e 
ao desgaste do que os metais convencionais. Exemplos de novos materiais como esses, com aplicações em áreas tão diversas 
como petróleo, energia e biomedicina, estão sendo desenvolvidos e caracterizados por pesquisadores da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar). 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://agencia.fapesp.br/15559

