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MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

Prêmio Petrobras de Tecnologia está com inscrições abertas 
Estão abertas até o dia 16 de julho as inscrições para a 6ª edição do Prêmio Petrobras de Tecnologia Engenheiro Seabra Moggi. 
O objetivo do prêmio é reconhecer a contribuição da comunidade acadêmica para o desenvolvimento tecnológico da companhia petrolífera brasileira e da 
indústria nacional de petróleo. Mais informações, clique aqui. 

 

Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

http://www.nipeunicamp.org.br/
http://agencia.fapesp.br/15734
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 
Mais informações: clique aqui 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS! 
 
 

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 
Mais informações: clique aqui 
 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS: 16 DE JULHO DE 2012! 
 

   

http://www.nipeunicamp.org.br/enumas
http://www.ceneh.org/wicac


 

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 
Mais informações: clique aqui 
 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS: 31 DE OUTUBRO DE 2012! 
 

 

Eventos  

 

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://www.nipeunicamp.org.br/agrener/
http://www.sbpe.org.br/viii-cbpe/


XIV CBE  
Congresso Brasileiro de Energia  
Sociedade, Energia e Meio Ambiente 
 
23 a 25 de Outubro de 2012 
Centro de Convenções da Firjan – Rio de Janeiro – RJ  
Mais informações: clique aqui 
 

 

NOTÍCIAS 
 

ENUMAS 2012 – Entrevista 

Prof. Wagner dos Santos Oliveira, coordenador do Enumas, 
fala das surpresas para 2012 e expectativas para 2014 
Fonte: Assessoria de Comunicação - Enumas 2012 (06/07/12) 
Por Cristiane P. Bergamini Marques  
 
Você confere essa semana uma entrevista exclusiva com Prof. Wagner dos Santos Oliveira, Coordenador do ENUMAS, que revela 
o desejo de transformar o Workshop em Congresso e a intenção de tornar os minicursos em cursos certificados pelo MEC, e ainda 
todas as novidades que envolvem a terceira edição do evento. Leia mais 

 
 
 
 
 

  

http://www.ppe.ufrj.br/xivcbe/
http://www.nipeunicamp.org.br/enumas/novidades


ENERGIA SUSTENTÁVEL 

Além do bagaço  
Fonte: Ciência Hoje (27/06/12) 
Por Sofia Moutinho 
 
Etanol produzido com resíduos da plantação de cana-de-açúcar deve ser realidade industrial em breve, segundo pesquisadora. 
Palha e bagaço podem ainda dar origem a outras fontes de energia sustentáveis. Leia mais 
 
 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

Estratégia com biocombustíveis 
Fonte: Agência Ambiente Energia (02/07/12) 
 
Depois de voltarem ao uso da gasolina em seus veículos graças a uma crise de abastecimento de álcool no fim dos anos 80, os 
brasileiros se reaproximaram do etanol a partir de 2003, com o lançamento do sistema flex nos automóveis. A nova tecnologia 
dominou o cenário da indústria, alcançando em cinco anos o patamar de mais de 90% das unidades produzidas. Leia mais 
 
 

ENERGIA SOLAR 

Produção residencial de energia solar já é economicamente 
viável para 15% dos lares brasileiros 
Fonte: Agência Brasil (03/07/12) 
Por Vitor Abdala 
 
Um estudo divulgado hoje (3) pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Ministério de Minas e Energia, mostra que a 
produção residencial de energia solar (a chamada geração distribuída) já é economicamente viável para 15% dos domicílios 

http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2012/06/alem-do-bagaco
http://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2012/07/estrategia-com-biocombustiveis/20011/


brasileiros. A produção de energia solar em grande escala (geração centralizada), no entanto, ainda é inviável, mesmo com 
incentivos governamentais. Leia mais 
 
 

ENERGIA NUCLEAR 

Japão volta a produzir energia nuclear após reativação de 
reator 
Fonte: Portal Exame (04/07/12) 
 
A previsão é que o reator aumente sua potência de forma gradual nos próximos dias e opere ao máximo de sua capacidade já na 
próxima segunda-feira. 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://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-07-03/producao-residencial-de-energia-solar-ja-e-economicamente-viavel-para-15-dos-lares-brasileiros
http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/energia/noticias/japao-volta-a-produzir-energia-nuclear-apos-reativacao-de-reator

